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A)  ÚVOD 
 
A.1. Základní údaje, zadání úkolu 
 
 Územní studie byla zpracována na základě požadavku objednatele, který spočívá ve 
věcné úpravě původně zpracované  Urbanistická studie s regulačními prvky na rozvojové území 
Dříteč – východ. Ta byla zpracována na základě smlouvy o dílo č. 05/2006 z června roku 2006 
firmou Atelier AURUM s.r.o. Pardubice. 
 Předmětem této smlouvy o dílo byla urbanistická studie zpracovaná ve 2 etapách – koncept 
– variantní řešení, návrh – komplexní řešení vybrané varianty. 

Cílem zpracování bylo navrhnout prostorové uspořádání dané lokality, regulační prvky pro 
novou zástavbu, napojení na místní dopravní síť a na stávající inženýrskou infrastrukturu. 

Úprava tohoto dokumentu spočívá v úpravě vymezení řešeného území, vymezení ploch 
veřejných prostranství resp. ploch veřejné zeleně a ploch občanského vybavení na úkor ploch 
původně vymezených pro rodinnou výstavbu.  
 
 
A.2. Vazby na územně plánovací dokumentaci 
 
 Obec Dříteč má zpracovanou a vydanou územně plánovací dokumentaci – Územní plán 
Dříteč  (zpracoval Atelier „AURUM“ s.r.o. Pardubice 2010-2011) – vydání 28.4.2011, nabytí 
účinnosti 1.6.2011.  
Území řešené územní studií je, vzhledem ke své rozloze, členěno do více ploch s rozdílným 
způsobem využití,  jsou to:  

• BP  plochy bydlení v rodinných domech – příměstské  
• PVk  plochy místních, obslužných a účelových komunikací 
• ZV  plochy zeleně na veřejných prostranstvích 
• ZVp vnitrosídelní zeleň přírodního charakteru 
• DP  dopravní plochy - parkoviště 

 
 
A.3. Použité podklady 
 
• digitální mapa KN 
• průzkumy provedené v terénu, fotodokumentace  
• vyjádření dotčených správců inženýrských sítí 
• informace o parcelách 
 
 
A.4. Vymezení území a konfigurace terénu 
 
 Území řešené územní studií se nachází východně od zastavěného území obce Dříteč, jižně 
od silnice III/29811 a východně od III/29810. Západní a jihozápadní hranici tvoří stávající nebo 
nově vznikající zástavba. Na severu je území vymezeno pozemkově oddělenou místní účelovou 
komunikací, na východě trasou místní vodoteče. Jižní cíp je vymezen pozemkovými hranicemi 
ppč. 124/3 a stávajícím sportovním areálem. 
 Terén je rovinný s minimálním výškovým rozdílem. Celková rozloha řešeného území je cca 
17,75 ha. 
 
 
 
 
 
 



pohled jihozápadním směrem na JZ vjezd do lokality pohled severozápadním směrem na JZ vjezd do lokality

pohled severozápadním směrem na JZ vjezd do lokality pohled severním směrem k požární nádrži

pohled jižním směrem ke Kunětické Hoře pohled jihozápadním směrem ke kostelu

( jihozápadní část lokality ) ( západní část lokality )

( severní - severozápaní část lokality )( jižní - jihozápadní část lokality )



pohled východním směrem
( severovýchodní část lokality )

pohled jižním směrem ke Kunětické Hoře
( jižní - jihozápadní část lokality )

pohled západním směrem k požární nádrži

pohled jidovýchodním směrem
( východní část řešené lokality )

pohled jihozápadním směrem ke kostelu
( jihozápadní část lokality )

nová výstavba sousedící s jihozápadní hranicí řešené lokality
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B) ŠIRŠÍ VZTAHY 
 
B.1. Poloha lokality vzhledem k území obce 
 
 Lokalita určená pro rozvoj nové zástavby je situována v přímé návaznosti na východní část 
zastavěného území obce Dříteč (téměř podél celé východní hranice sídla). Severně od řešené 
lokality je v realizaci nová zástavba obytných domů. 

Docházková vzdálenost do centra je v rozsahu cca 350 – 800 m. 
 
 
B.2. Stávající technická vybavenost 
 
DOPRAVA 
 Obcí Dříteč prochází ve směru JV – S silnice III/29810 (západně od rozvojové lokality). Na 
ni se napojuje místní obslužná komunikace, ze které je  řešena dopravní obsluha daného 
rozvojového území od jihozápadu. Další dopravní napojení je navrhováno přes místní účelovou 
komunikaci severním směrem (samostatně řešenou lokalitou zástavby RD) na silnici III/29811. 
 
 Podél stávajících komunikací jsou vedeny stávající inženýrské sítě, na které bude 
rozvojová lokalita napojena. 
 
V ploše řešeného území jsou zařízení a vedení tras těchto inženýrských sítí: 

• vrchní vedení elektro VVN 110 kV 
• vrchní vedení elektro VN 35 kV 
• podzemní vedení komunikační sítě 
• trubní kanál (meliorace) 
• severní část (jihozápadně od požární nádrže) – inženýrské sítě (kanalizace, vodovod, 

plynovod, NN, VO ...) procházejí v těsné blízkosti hranice řešeného území 
 
Inženýrské sítě byly vyznačeny dle podkladů jednotlivých správců. V zájmové lokalitě se mohou 
vyskytnout i neevidovaná vedení. Před započetím zemních prací bude nutné vytyčení veškerých 
inženýrských sítí. 
 
 
C) URBANISTICKÉ ŘEŠENÍ A ZASTAVOVACÍ PODMÍNKY 
 
C.1. Limity v řešeném území 
 
 Zastavitelnost území omezují ochranná a bezpečnostní pásma, manipulační pruhy 
stávajícího a navrhovaného  technického vybavení, hydrogeologické podmínky, radonová aktivita 
z podloží, spádové poměry terénu a orientace ke světovým stranám. 
 
Stávající technické vybavení: 
• vrchní vedení  elektro VVN 110 kV 

- trasa vedení prochází severovýchodním okrajem řešené lokality (ve směru SZ – JV) 
      ochranné pásmo: 15,0 m (na obě strany od krajního vodiče) 

 
• vrchní vedení elektro VN 35 kV 

- trasa vedení prochází podél západní hranice řešeného území, při dopravním napojení 
lokality se napojuje na stávající TS, odtud vede další trasa, která odbočuje jihovýchodním 
směrem 

      ochranné pásmo: 10,0 m (na obě strany od krajního vodiče) 
• podzemní vedení komunikační sítě 

- trasy procházejí podél JZ hranice řešeného území a ve směru S – J západní částí 
řešeného území 
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ochranné pásmo: 1,5 m (na obě strany od obrysu kabelového vedení) 
• trubní kanál (meliorace) 

- potrubí jsou trasována v západní části řešeného území ve směru S – J a podél místní 
účelové komunikace ve směru V – Z  

      ochranné pásmo: 4,0 m (na obě strany od obrysu potrubí) 
 
Do řešeného území mohou zasahovat i ochranná a bezpečnostní pásma stávajících  inženýrských 
sítí, které procházejí za hranicí rozvojové lokality (JZ od požární nádrže). 
 
Navrhované technické vybavení: 
• kabelové vedení elektro VN – 35 kV 

- trasy, které napojují navržené trafostanice NTS 1 event. NTS 2 v jižní části území  
      ochranné pásmo: 1,0 m (na obě strany od obrysu kabelového vedení) 

• trafostanice (NTS 1event. NTS 2) 
- nové trafostanice – NTS 1 – při severní hranici řešeného území; NTS 2 – při navržené 

obslužné komunikaci v jižní části území  
      ochranné pásmo: 2,0 m (od objektu TS) 

• kabelové vedení elektro NN – 1 kV  
      ochranné pásmo: 1,0 m (na obě strany od obrysu kabelového vedení) 

• kabelový rozvod NN – veřejné osvětlení 
      ochranné pásmo: 1,0 m (na obě strany od obrysu kabelového vedení) 

• podzemní vedení komunikační sítě (PVKS) 
      ochranné pásmo: 1,5 m (na obě strany od obrysu kabelového vedení) 

• vodovod 
      ochranné pásmo: 1,5 m (na obě strany od vodovodu) 

• kanalizace splašková 
      ochranné pásmo: 1,5 m (na obě strany od obrysu kanalizace s ohledem  
                  na hloubku uložení) 

• kanalizace dešťová 
      ochranné pásmo: 1,5 m (na obě strany od obrysu kanalizace s ohledem   
                          na hloubku uložení) 

 
Trasy navržených inženýrských sítí jsou vedeny v přidružených prostorech (koridorech) podél 
navržených a stávajících obslužných komunikací, kanalizace jsou umístěny v těchto komunikacích.  
Řešené  území je  z východní strany omezeno manipulačním pásem v š. 6,0 m od břehu místní 
vodoteče a z jihozápadní strany ochranným pásmem přeloženého kabelu komunikační sítě. 
 
                       
C.2. Návrh urbanistické koncepce 
 
 Řešená lokalita navazuje z východu na zastavěné území obce Dříteč, je rozdělena místní 
účelovou komunikací na dvě části – severní a jižní. Na jižním okraji je v návaznosti na stávající 
hřiště navržena plocha pro veřejnou zeleň s možným umístěním hracích prvků pro děti. 
 Dle mapy KN se rozvojová plocha nachází na ppč. 592/23; 592/6; 592/21; 563; 634/1; 
592/24; 592/11; 567/3; 592/12; 568; 592/22; 592/18 – část; 562; 592/14; 546; 541; 539; 592/9; 
592/19; 509/2; 592/10; 592/13; 592/20; 592/15; 592/17; 1005/1; 481; st. 31/3 – část; 592/1; 592/16; 
365/17; 365/16; 365/12; 365/6; 365/3; 365/15; 365/9; 365/4; 424/9 – část; 424/18; 424/3 – část; 
424/2 – část; 424/4; 424/5; 424/6; 424/7; 100/6. 
 Zastavitelnost řešeného území je omezena ochrannými pásmy stávajících inženýrských 
sítí, které vedou podél místních obslužných komunikací a za zahradami nově vznikající zástavby 
při jihozápadní hranici lokality. Návrh členění území respektuje také ochranná pásma vrchního 
vedení elektro VVN a VN a vedení trubních kanálů (meliorace). 
 Při využití stavebních pozemků bude ponechán volný nezastavitelný koridor v rozsahu 
zmíněných ochranných pásem. 
 Urbanistická koncepce vychází z optimálního vymezení  zastavitelné plochy, z daných 
přírodních podmínek, z požadavku na velikost stavebních parcel (cca 1000 m2) a možnosti 
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dopravního napojení. Snahou je v daném území nabídnout optimální počet rodinných domů 
s možností výběru velikosti stavební parcely a její orientace ke světovým stranám. 
 Vzhledem k rozsahu rozvojové lokality jsou v území navrhovány kromě stavebních 
pozemků pro rodinné bydlení také 2 plochy pro občanské vybavení, 1 dopravní plocha (bez 
specifikace – dle ÚP) a plochy veřejné zeleně. 
 Dopravní řešení umožňuje vytvořit skupiny rodinných domů specifických požadavků 
vyplývající z jejich polohy k obslužné komunikaci, k orientaci předpokládaného vstupu do 
rodinného domu a k orientaci pozemku ke světovým stranám. 
 Návrh zástavby byl prověřován již původní urbanistickou studií. V této dokumentaci byl 
návrh zástavby v I. etapě zpracován ve 3 variantách, které se lišily dopravním systémem, 
umístěním ploch veřejné zeleně a uspořádáním objektů RD. 
 
 Návrh členění řešeného území ve všech prověřovaných variantách respektoval ochranné 
pásmo vrchního vedení elektro (VVN, VN). 
 
 
 
URBANISTICKÉ ŘEŠENÍ: 
 

Řešené území má nepravidelný tvar, svojí západní hranicí navazuje  na stávající nebo nově 
vznikající zástavbu, z východní strany je vymezeno trasou vodního toku. Severní a jižní hranice 
jsou dány hranicemi sousedících pozemků. 

Podél jihozápadní hranice (v návaznosti na vznikající zástavbu) je ponechán volný prostor 
v šířce ochranného pásma přeloženého komunikačního vedení (cca 3,0 m). 
Na východě je řešené území vymezeno manipulačním pruhem o š. 6,0 m od břehu místní 
vodoteče. Rozvržení nové zástavby je výrazně ovlivněno trasováním vrchního vedení elektro (VVN 
a VN) a trubního kanálu. 

Urbanistická koncepce je založena na průjezdné dopravně obslužné síti, která bude na 
západě napojena na místní obslužnou komunikaci (dále na průjezdný úsek silnice III/29810). Na 
severu bude navazovat přes místní obslužnou komunikaci (je řešena v jiné PD a realizována) na 
silnici III/29811.  

Podružným dopravním napojením řešené lokality je možnost vjezdu motorových vozidel na 
navrhované parkoviště za obecním úřadem (západ lokality) bez možnosti vjezdu do zbytku lokality. 
Propojení pouze pro pěší a cyklisty.  

Hlavní průjezdná komunikace je řešena v š. 6,0 m, ostatní obslužné komunikace jsou v š. 
5,5; 4,5 a 3,5 m. Komunikační systém je navržen tak, aby byl umožněn průchod – průjezd do 
okolní krajiny (na pozemky východně od vodoteče). 

Nová zástavba je uspořádána v rastrové struktuře (severní část), v kontrastu k ní je do 
území vložena lokalita s obratištěm a hnízdovou zástavbou (jižní část). 

Dopravně obslužné komunikace jsou oboustranně obestavěné (kromě území v okolí 
‘‘centrální‘‘ plochy veřejné zeleně), rodinné domy jsou převážně orientovány svými  hřebeny kolmo 
k těmto komunikacím. Větší pozemky, které umožňují umístit objekty RD rovnoběžně 
s komunikací, jsou navrhovány podél východní hranice řešeného území, podél vodního toku. Tato 
řada rodinných domů se stáčí směrem na západ, větší plochy vymezených pozemků umožní 
řešení větších rodinných domů (např. přízemní – půdorysného tvaru „L“). Plošně rozsáhlejší 
pozemky jsou také situovány v návaznosti na stávající venkovskou zástavbu Dřítče.  

V trase původní polní cesty rozdělující území na severní a jižní část je navrhována nová 
komunikace, která obsluhuje hnízdovou zástavbu (na jihu), zároveň umožňuje průjezd na sousední 
obhospodařované pozemky východně od vodoteče tvořící východní hranici lokality. Z této 
komunikace ve východní části odbočuje směrem severním místní komunikace, která se na 
severním okraji řešené lokality napojuje na komunikaci realizovanou v navazující lokalitě severně 
od řešeného území. Z této místní (průjezdné) komunikace, procházející řešeným územím ve 
směru S-J, odbočují západním směrem místní komunikace, které zajišťují dopravní obsluhu 
přilehlé zástavby.    

Hnízdová zástavba na jihovýchodním okraji je v jižní části propojena pěší stezkou 
s plochou budoucí veřejné zeleně. 
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V severním okraji řešeného území je navržena lokalita s pěti dvojdomy, které jsou 
orientovány svými hřebeny střech rovnoběžně s obslužnou komunikací. 
 

Objekty rodinných domů v řešeném území jsou umístěny mimo ochranná pásma (vrchní 
vedení elektro VVN a VN a trubní kanál). 

Podle potřeby je možné umístit odstavná stání v návaznosti na vjezdy na stavební 
pozemky. Šířkové uspořádání uličního parteru umožňuje vést chodníky  podél obslužných 
komunikací v pásech veřejné zeleně při vynechání parkovacích stání. 

 
 
Zeleň 

Urbanistickou koncepci významně doplňuje navržená zeleň ve formě liniové i plošné. Podél 
obslužných komunikací jsou zatravněné plochy s uličním stromořadím nebo keřovou výsadbou.  

Větší plochy veřejné zeleně – parkově upravené jsou situovány v ‘‘centrální‘‘ části lokality 
v návaznosti na stavební pozemky OV1 a OV2 pro občanskou vybavenost, v jižní části (v 
návaznosti na plochu stáv. sportoviště) v západní části lokality (návaznost na obecní úřad a 
restauraci, MŠ ...) a v území dotčeném průchodem VVN u lokality dvojdomů. 

 
Umístění kontejnerových stání pro separaci odpadu je uvažováno v návaznosti na plochy 

pro občanskou vybavenost (západně od OV2, vhodně odcloněné zelení). 
 
Také podél vodního toku je ponechán volný zelený pás pro cyklostezku doplněnou vhodnou 

výsadbou. 
 
 
VYHODNOCENÍ PLOŠNÉHO USPOŘÁDÁNÍ A BILANCÍ V ŘEŠENÉM ÚZEMÍ: 
 
plocha řešeného území       177.158 m2 
z toho plocha pro bydlení (pozemky RD)      95.569 m2 

plocha pro občanské vybavení (2 pozemky)        8.366 m2 

plochy pro dopravu (komunikace)         12.300 m2 

plochy pro dopravu (nespecifikovaná – dle ÚP)         2.329 m2 

ostatní plochy (veřejná zeleň + přidružený prostor inž. sítí)      58.594 m2 
plocha koridoru ochranného pásma trubního kanálu                    5.172 m2 
navrhovaný počet RD                          92 
průměrná plocha stavebního pozemku                 1.039 m2 
předpokládaný počet obyvatel (3,5 obyv./RD)                   322 
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D. REGULAČNÍ PRVKY PLOŠNÉHO A PROSTOROVÉHO USPOŘÁDÁNÍ 
ZÁSTAVBY V ŘEŠENÉM ÚZEMÍ 

 
D.1 Funkční využití území  
 Řešená lokalita leží téměř celá mimo zastavěné území obce. 
 Funkčně je platným územním plánem rozdělena do těchto ploch: 

• BP  plochy bydlení v rodinných domech – příměstské  
• PVk  plochy místních, obslužných a účelových komunikací 
• ZV  plochy zeleně na veřejných prostranstvích 
• ZVp vnitrosídelní zeleň přírodního charakteru 
• DP  dopravní plochy - parkoviště 

 
 
P l o c h y    b y d l e n í    v    r o d i n n ý c h    d o m e c h   –   p ř í m ě s t s k é    BP 
Hlavní využití: 
Téměř výhradně bydlení, se zahradami a chovem drobného hospodářského zvířectva 
Podmínky využití: 

§ Přípustné využití: 
§ rodinné domy včetně doplňkových drobných staveb, se zahradami okrasnými a užitkovými  
§ stavby a zařízení pro maloobchod, služby a veřejné stravování bez negativních vlivů na 

životní a obytné prostředí sídla 
§ stavby a zařízení pro ubytování (stavby v prostorových parametrech rodinného domu) 
§ plochy veřejné a izolační zeleně 
§ dětská hřiště, odpočinkové plochy 
§ obslužné a účelové komunikace, pěší cesty a chodníky, veřejná prostranství, cyklostezky 
§ plochy pro odstavování a parkování vozidel sloužící obsluze území 
§ stavby a zařízení technické infrastruktury  
§ stavby a zařízení pro krátkodobé shromažďování domovního odpadu 

§ Podmíněně přípustné: 
§ stavby a zařízení pro maloobchod, služby a veřejné stravování – pokud provozovaná 

činnost nesníží kvalitu obytného prostředí v lokalitě 

§ Nepřípustné využití: 
§ vícepodlažní obytné domy 
§ stavby pro výrobu a podnikatelské aktivity s negativními  vlivy na životní a obytné prostředí 
§ stavby a plochy pro smíšenou výrobu a pro intenzivní zemědělskou výrobu 
§ stavby a plochy pro výrobní služby a zemědělskou výrobu s negativními vlivy na životní 

prostředí 
§ stavby a plochy pro skladování, ukládání a odstraňování odpadů 
§ stavby pro skladování a manipulaci s materiály a výrobky, stavby pro velkoobchod 
§ vícepodlažní a hromadné garáže a garáže pro nákladní vozidla 
§ veškeré stavby, zařízení a činnosti, které snižují kvalitu prostředí a pohodu bydlení a nejsou 

slučitelné s bydlením 
§ veškeré stavby a činnosti, jejichž negativní účinky na životní prostředí (zejména škodlivé 

exhalace, hluk, teplo, otřesy, vibrace, prach, zápach, znečišťování vod a pozemních 
komunikací a zastínění budov) překračují nad přípustnou mez limity uvedené v příslušných 
předpisech 

§ Zásady prostorového uspořádání: 
§ struktura a způsob nové zástavby i stavebních úprav ve stabilizovaných lokalitách bude 

vycházet z charakteru lokality. Při dostavbě stavebních mezer bude respektována uliční 
čára. 

§ Preferovány budou objekty přízemní s možností využitého podkroví, sklonitá střecha, 
výjimečně dle konkrétních podmínek v lokalitě max. 2NP, koeficient zastavění nepřevýší 
0,5 
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P l o c h y    m í s t n í c h,    o b s l u ž n ý c h    a    ú č e l o v ý c h    k o m u n i k a c í     PVk 
Hlavní využití: 
jako veřejně přístupné a užívané ulice, cesty a prostranství, které slouží místní dopravě 
Podmínky využití: 
§ Přípustné využití: 
§ místní silniční doprava sloužící průjezdu a přímé obsluze staveb a zařízení 
§ místní obslužné a účelové komunikace 
§ odstavování a parkování vozidel na místech určených silničními pravidly 
§ doprovodná a izolační zeleň 
§ pěší a cyklistický provoz 
§ obratiště, manipulační plochy 
§ stavby a zařízení technického vybavení 

§ Nepřípustné využití: 
§ veškeré stavby a zařízení nesouvisející s přípustným využitím 

 
 
P l o c h y    z e l e n ě    n a    v e ř e j n ý c h    p r o s t r a n s t v í c h     ZV 
Hlavní využití: 
veřejným plochám a zeleni, které jsou součástí prostředí sídla 
Podmínky využití: 

§ Přípustné využití: 
§ veřejná prostranství – plochy zpevněné, zatravněné, plochy okrasné zeleně 
§ parkové porosty okrasné a přírodní 
§ dřevinné porosty, skupiny dřevin, solitéry s podrostem bylin, keřů, i travních porostů, liniové 

sadovnické porosty 
§ trvalé travní porosty 
§ dětská hřiště 
§ drobné sakrální stavby(křížky, kapličky, boží muka apod.) 
§ odpočívadla, altány 
§ komunikace pěší 
§ drobná architektura, vodní prvky 
§ plochy pro krátkodobé shromažďování separovaného odpadu 
§ stavby a zařízení technické infrastruktury 

§ Nepřípustné využití: 
§ veškeré stavby, nesouvisející s přípustným využitím 
§ veškeré stavby a činnosti, jejichž negativní účinky na životní prostředí (zejména škodlivé 

exhalace, hluk, teplo, otřesy, vibrace, prach, zápach, znečišťování vod a pozemních 
komunikací a zastínění budov) překračují nad přípustnou mez limity uvedené v příslušných 
předpisech  

 
 
V n i t r o s í d e l n í    z e l e ň    p ř í r o d n í h o    c h a r a k t e r u    ZVp 
Hlavní využití: 
Plochy zeleně přírodního charakteru v zastavěném území nebo v návaznosti na něj s možností 
využití pro odpočinek či rekreační sport 
Podmínky využití: 

§ Přípustné využití: 
§ plochy travnatých porostů 
§ skupiny či solitéry dřevin s podrostem bylin 
§ úpravy zeleně formy přírodního parku 
§ dětská hřiště 
§ jednoduchý sportovní či odpočinkový mobiliář 
§ účelové komunikace, pěší a cyklistické stezky 
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§ stavby a zařízení technické infrastruktury,  

§ Podmíněně přípustné využití  
§ vodní plochy za podmínky odsouhlasení konkrétního záměru v konkrétní podobě a 

konkrétní lokalitě příslušným orgánem ochrany zemědělského půdního fondu, ochrany 
přírody a vodoprávním úřadem, případně správcem toku 

§ Nepřípustné využití: 
§ veškeré stavby, nesouvisející s přípustným využitím 
§ veškeré stavby a činnosti, jejichž negativní účinky na životní prostředí (zejména škodlivé 

exhalace, hluk, teplo, otřesy, vibrace, prach, zápach, znečišťování vod a pozemních 
komunikací a zastínění budov) překračují nad přípustnou mez limity uvedené v příslušných 
předpisech  a negativním vlivem na krajinný ráz 

 
 
D o p r a v n í    p l o c h y   –   p a r k o v i š t ě    DP 
Hlavní využití:  
pro odstavování vozidel v centru sídla, na okraji obytných souborů, u významných staveb a areálů  
Podmínky využití: 
§ Přípustné využití: 
§ odstavné a parkovací plochy osobních automobilů 
§ odstavné a parkovací jiných dopravních prostředků a mechanizmů 
§ veřejná a izolační zeleň 
§ informační zařízení 
§ místní obslužné a účelové komunikace 
§ komunikace  pro pěší, a cyklisty 
§ stavby a zařízení technického vybavení  

§ Nepřípustné využití: 
§ stavby pro bydlení  
§ stavby a zařízení pro občanskou vybavenost vyšší  
§ stavby a zařízení pro sport a rekreaci  
§ stavby pro průmyslovou výrobu 
§ stavby pro zemědělství 

 
 

Dle řešení územní studie jsou vymezeny v řešeném území i plochy pro občanské vybavení. 
Zástavbou takto plošně velkého území by se významně zvýšil počet obyvatel obce a logicky potom 
narostou nároky na zařízení občanského vybavení. Stávající kapacity těchto zařízení v obci by 
narůstající nároky s největší pravděpodobností nemohly zajistit a proto územní studie vymezuje 
plochy pro tuto funkci. V následující Změně územního plánu by pak tato změny funkčního 
vymezení mohly být zapracovány. Podmínky využití ploch pro plochy občanského vybavení jsou 
územním plánem stanoveny takto: 

 
P l o c h y    o b č a n s k é h o    v y b a v e n í     OV 
Hlavní využití: 
pro občanskou vybavenost, tvořenou převážně monofunkčními areály, resp. objekty 
Podmínky využití: 

§ Přípustné využití: 
§ stavby a zařízení pro školství a vzdělávání 
§ stavby a zařízení pro veřejné stravování a přechodné ubytování 
§ stavby a zařízení pro obchod 
§ stavby a zařízení pro služby 
§ stavby a zařízení pro kulturu a společenské aktivity, zdravotnictví a sociální služby 
§ stavby a zařízení pro sport a relaxaci 
§ stavby a zařízení pro administrativu a veřejnou správu 
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§ místní účelové komunikace pro motorová vozidla, komunikace pro pěší a cyklisty 
§ církevní stavby 
§ plochy pro parkování osobních a zásobovacích vozidel 
§ manipulační plochy dopravní obsluhy 
§ garáže pro služební vozidla 
§ stavby a zařízení pro krátkodobé shromažďování domovního odpadu 
§ veřejná, izolační a doprovodná zeleň 
§ veřejné prostranství 
§ dětská hřiště 
§ drobná architektura 
§ stavby a zařízení technického vybavení 

§ Nepřípustné využití: 
§ stavby a zařízení pro výrobu smíšenou  
§ stavby a zařízení pro výrobní služby s negativními vlivy na životní prostředí 
§ stavby a zařízení pro dlouhodobé skladování a odstraňování odpadů 
§ stavby a zařízení dopravní a technické vybavenosti a provozního vybavení s negativními 

dopady na životní a obytné prostředí 
§ řadové garáže, hromadné garáže – s výjimkou integrovaných do objektů s hlavní funkcí 

občanské vybavenosti 
§ veškeré stavby a činnosti, jejichž negativní účinky na životní prostředí (zejména škodlivé 

exhalace, hluk, teplo, otřesy, vibrace, prach, zápach, znečišťování vod a pozemních 
komunikací a zastínění budov) překračují nad přípustnou mez limity uvedené v příslušných 
předpisech  
 

 
 
D.2. Regulační prvky plošného a prostorového uspořádání 
       (výkr.č. B 2  Návrh regulačních prvků) 
 

V řešeném území je navrženo 82 samostatně stojících rodinných domů a 5 dvojdomů. 
Jejich uspořádání vychází z návrhu dopravního systému, z respektování limitů v území, z orientace 
ke světovým stranám a vzájemných vztahů sousedících stavebních pozemků. 

Vymezené rozvojové území bude využito pro plochy bydlení, doplněné o plochy a stavby 
zajišťující komplexnost využívání území jeho obyvateli (plochy pro občanskou vybavenost, plochy 
dopravy,  veřejné zeleně atd....). 
 Pro plochu dopravy budou stanoveny prostorové regulační prvky až dle požadavku na 
konkrétní využití. 
 
Regulační prvky plošného a prostorového uspořádání v řešeném území: 
• vymezení ploch pro dopravní obsluhu, pro komunikace pěší a cyklistické včetně přidruženého 

prostoru inženýrských sítí vedeného souběžně (pro uložení navržené technické infrastruktury). 
Pozemky pro technické vybavení a dopravu by měly být vymezenými pozemky pro veřejně 
prospěšné stavby. 

• vymezení ploch pro umístění zástavby – plochy stavebních pozemků – vyplývající z vymezení 
ploch pro dopravní obsluhu včetně přidružených prostorů technické infrastruktury z 
rozvojového území 

• vymezení ploch veřejné zeleně – vyplývá z návrhu urbanistické koncepce – z vymezení ploch 
pro zástavbu a dopravní obsluhu 

• vymezení hranic jednotlivých stavebních pozemků  (cca 1.000 m2) – parcel  

• uliční čára – bude  totožná s hranicí stavebního pozemku přilehlou k vymezené ploše 
přidruženého prostoru inženýrských sítí a ploše komunikace pro dopravní obsluhu, tvoří hranici 
mezi stavebním pozemkem a veřejným prostorem (uličním parterem); je na ní umístěno 
oplocení 
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• uliční parter – vzdálenost dvou protilehlých uličních čar, tj. příslušných hranic soukromých 
pozemků 

• hranice zastavění stavebního pozemku – stanovení zastavitelné plochy ve stavebním 
pozemku pro stavbu hlavní (rodinný dům) a stavby s funkcí doplňkovou ke stavbě hlavní 

• koeficient zastavění – stanoví maximální využití zastavitelné plochy vymezené hranicemi 
zastavění ve stavebním pozemku. Je dán podílem celkové zastavěné plochy stavbou hlavní a 
stavbami doplňkovými (altán, pergola, bazén, terasa, skleník ...) k celkové ploše stavebního 
pozemku – vyjádření v %. Pro řešené území je stanoven koeficient zastavění: 

o  max. 25% – pro stavební pozemky do 1.000 m2  
o  max. 30% – pro stavební pozemky nad 1.000 m2 

• stavební čára – závazná hranice, která určuje polohu průniku obvodových konstrukcí stavby 
hlavní (objektu rodinného domu) s terénem 

o určuje odstup průčelí od hranice stavebního pozemku (uliční čáry) 
o stavební čára musí být dodržena objemem stavby hlavní, tj. objem stavby nesmí 

stavební čáru překročit ani z ní ustupovat s výjimkou konstrukcí a architektonických 
výrazových prvků přiměřených rozsahem, tvarem a funkcí, které jsou součástí 
objemu stavby hlavní (např. arkýře, balkony, římsy, rizality, závětří, zádveří apod.) 
(přistavěná garáž může ustupovat ze stavební čáry – dle regulativů jednotlivých 
skupin RD) 

• stavební hranice – přípustná hranice zastavění stavbou hlavní; smí být objektem hlavním 
dosažena, ale nesmí být překročena směrem k hranici stavebního pozemku s výjimkou 
žádoucích konstrukcí a architektonických výrazových prvků 

• stavební čára a stavební hranice – určují max. plochu vymezenou pro stavbu hlavní (objekt 
rodinného domu) 

• výška zástavby – bude limitována 2 nadzemními podlažími resp. 1 plným nadzemním 
podlažím a podkrovím, kde podkroví bude sloužit převážně k bydlení; udává max. výšku 
zástavby 

• vjezd na pozemek a přístup k objektu hlavnímu – bude řešen v optimální poloze vzhledem 
ke komunikaci dopravní obsluhy a přidruženému prostoru technické vybavenosti  

• poloha stavby hlavní – pro bydlení – bude respektovat přirozenou konfiguraci terénu a orientaci 
ke světovým stranám v jednotlivém stavebním pozemku 

• zásobní řady technického vybavení budou ukončeny na hranicích jednotlivých stavebních 
pozemků připojovacím objektem podle požadavků správců inž. sítí 

• budou dodrženy obecné technické požadavky na výstavbu dle vyhlášky č. 268/2009 Sb. o 
technických požadavcích na stavby 

 
 
 
D.3. Architektonické řešení staveb 
 
• preferován bude rodinný dům předměstského typu: samostatně stojící rodinný dům  

neutrálního typu, jednoduchého půdorysu a objemového tvaru, který reaguje na přirozenou 
konfiguraci terénu a orientaci ke světovým stranám v daném stavebním pozemku. Respektuje 
výsledky hydrogeologického a radonového průzkumu, přírodní a klimatické podmínky v místě 
stavby 

 
• půdorysný tvar rodinného domu bude podřízen jeho umístění ve vymezených stavebních 

čárách a stavebních hranicích. Jednoduchý objem bude výsledkem složení nebo posunu 
základních hmotových tvarů. 
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• prostorové řešení stavby rodinného domu: 

• nepodsklepený nebo částečně podsklepený (s přihlédnutím ke konfiguraci terénu, 
hydrogeologickým a radonovým podmínkám lokality) 

• max. 2 podlaží (tj. 1 NP + podkroví využívané pro bydlení) 
• doporučená úroveň 1. NP: 

• min. 0,15 m nad terénem při nepodsklepeném objektu RD 
• max. 1,2 m nad terénem při částečném podsklepení a event. zapuštění garáže.  
Tato úroveň může být korigována polohou objektu RD k obslužné komunikaci a 
předpokládanému umístění garáže. 

• zastřešení stavby hlavní (objektu RD): 
     střechami tvarovanými: 

 -    střechy sedlové, sedlové s polovalbou event. v kombinaci 
 -    sklon střechy 35° – 40° 
 -    přesah střechy max. 0,6 m 
 -    výška hřebene max. 8,0 m od úrovně + 0,0 

 
• upřednostněno bude dispoziční a konstrukční řešení objektu rodinného domu s energetickou 

nenáročností a nezávadností použitých technologií 
 
• architektonický výraz objektů rodinných domů bude podřízen jejich funkci – bydlení – s 

použitím jednoduchých výrazových prvků a materiálových prostředků: 
• použití tradičních omítek s konečnou úpravou fasádním nátěrem v pastelových barvách 

vhodně doplňujících barevný odstín střešní krytiny jako dominujícího výrazného objemu – 
rodinný dům se sklonitou střechou 

 
• střešní krytina: na bázi pálené keramiky nebo betonu v základní tvarovce ploché až mírně 

tvarované, v barvě pálené krytiny event. s barevnou engobou v provedení bez lesku (v 
barvě červené, červenohnědé, hnědé, hnědošedé, šedé) 

 
• výplně otvorů na bázi dřeva (výjimečně plastu  nebo kovu) 

 
• v omezeném rozsahu lze použít přírodních materiálů jako výrazových architektonických 

prvků: 
-    kámen (podezdívky, pilíře) 
-    dřevo (obložení stěn) 
-    betonové zdící tvarovky a obklady se štípaným povrchem 

 
• oplocení stavebního pozemku v exponovaných pohledech se doporučuje provést v 

kombinaci omítaného zdiva event. kamene nebo štípaných betonových tvarovek (pilíře, 
kompaktní zdi) a dřeva. Pilíře pro osazení připojovacích elektroměrových skříní a hlavního 
uzávěru plynu budou součástí oplocení a budou limitovat výšku oplocení – max. 1,4 m 

 
• garáž vestavěná – je součástí objemu stavby hlavní 

 
• garáže částečně vestavěné – je částečně součástí objemu stavby hlavní a částečně 

překračuje stavební čáru a stavební hranice (max. o 2,0 m); přípustné je odsazení od 
stavební čáry, nesmí však překročit hranici zastavění stavebního pozemku 

 
• garáž přistavěná – objekt garáže je přistavěn k stavbě hlavní, konstrukčně je s ní pevně 

spojen; přípustné je překročení stavební čáry a stavebních hranic max. o 2,0 m a odsazení 
od stavební čáry (v rámci zastavitelné plochy stavebního pozemku) 

 
• výškové uspořádání garáže – ev. částečné zapuštění – bude závislé na hydrogeologických 

podmínkách v lokalitě  
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DŘÍTEČ – VÝCHOD, územní studie 

 
• objekty drobných staveb s funkcí doplňkovou budou kultivovaným doplňkem (samostatně 

stojícím nebo přistavěným) k objektu hlavnímu; architektonický výraz bude respektovat 
znaky hlavního objektu (půdorysné, objemové poměry, tvar střechy, materiálové provedení, 
barevnost apod.) 

 
• základní půdorys a hmotový objem vyplývající z dispozičního a funkčního uspořádání 

objektu rodinného domu, tvar a sklon střechy, charakteristické architektonické výrazové 
prvky a detaily budou společnými znaky pro jednotlivou skupinu rodinných domů 

 
 
D.4. Další podmínky a doporučení pro danou lokalitu 

 
• Výstavba rodinných domů musí splňovat podmínky vyplývající z vyhl. č. 268/2009 

Sb. o technických požadavcích na stavby; objekty pro bydlení – ČSN 734301 Obytné budovy. 
 
Doporučení pro danou lokalitu 
 
Konfigurace terénu v území, tvar pozemku, jeho poloha ve vztahu k dopravně obslužné 
komunikaci se promítají na jednotlivé stavební parcely. Tyto skutečnosti ovlivní a upřesní regulační 
podmínky v jednotlivých stavebních pozemcích. 
 
Doporučujeme: 
• pro lokalitu zvolit neutrální typ rodinného domu, který svým dispozičním řešením bude reagovat 

na terénní a zastavovací podmínky jednotlivých pozemků, bude vycházet z přírodních a 
klimatických podmínek v území, s energetickou nenáročností a nezávadnosti použitých 
technologií 

 
• věnovat maximální pozornost ze strany stavebního úřadu návrhu prvního rodinného domu ve 

skupině (velikost půdorysu, jeho tvar, dispoziční orientace, objem objektu) zejména po stránce 
výrazových architektonických prostředků a použitých materiálů, které budou korigovat 
stanovené plošné a prostorové regulativy. Tato korekce stanovených regulativů bude závazná 
pro následnou zástavbu ostatních stavebních pozemků v navržených skupinách RD, aby 
výsledný urbanisticko - architektonický a pohledový dojem skupiny rodinných domů byl 
pozitivní a využil maximálně přednosti daného území. 

 
• koordinovat záměr a veškerou stavební činnost (technická infrastruktura) v kontaktním území 

s návrhem urbanistické studie 
 
• slučování stavebních pozemků ve větší celky se nedoporučuje 
 
• výškové osazení objektů RD by mělo být korigováno s výškovým uspořádáním obslužné 

komunikace 
 
 
Regulační podmínky pro stavební pozemky v rozvojovém území Dříteč – východ  
 

•  Regulace funkčního využití vyplývá pro rozvojovou plochu z platného územního plánu 
Dříteč, regulační prvky plošného a prostorového uspořádání, architektonického řešení a 
obecné technické požadavky na výstavbu podle vyhl. č. 268/2009 Sb. o technických 
požadavcích na stavby jsou stanoveny pro jednotlivé stavební pozemky (výkr. B 2 Návrh 
regulačních prvků). Číselné označení stavebních pozemků  neznamená závazný postup 
výstavby.  
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Navržený dopravně obslužný systém člení parcelaci řešené lokality do skupin stavebních 
pozemků s charakteristickými znaky (poloha k obslužné komunikaci, uspořádání objektu garáže). 
 
 
 
 
 
 
Skupiny stavebních pozemků: 
 

skupina   1: RD   1  –  RD   3  skupina 12: RD 45  –  RD 46 
skupina   2: RD   4  –  RD   9  skupina 13: RD 47  –  RD 48 
skupina   3: RD 10  –  RD 13  skupina 14: RD 54  
skupina   4: RD 14  –  RD 15  skupina 15: RD 55  –  RD 56 
skupina   5: RD 16  –  RD 17  skupina 16: RD 57  –  RD 61 
        a RD 64 
skupina   6: RD 18  –  RD 22  skupina 17: RD 62  –  RD 63 
skupina   7: RD 23  –  RD 29  skupina 18: RD 65  –  RD 68 
skupina   8: RD 30  –  RD 34  skupina 19: RD 69  –  RD 71 
skupina   9: RD 35  –  RD 39  skupina 20: RD 72  –  RD 75 
skupina 10: RD 40  –  RD 41  skupina 21: RD 76  –  RD 78 
skupina 11 RD 42  –  RD 44   skupina 22: RD 79  –  RD 82 
         a RD 49  –  RD 53  skupina 23: RD 83  –  RD 92  

             (dvojdomy) 
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DŘÍTEČ – VÝCHOD, územní studie 

DŘÍTEČ – VÝCHOD                  
 
SKUPINA 1 
 
Označení stavebních pozemků:  RD 1  -  RD 3    
 
Poloha stavebních pozemků: 
jižní část řešeného území (západní okraj), jižně od navržené hlavní obslužné komunikace  
 
Charakteristika stavebních pozemků:  
lichoběžníkový tvar, podélná osa ve směru SZ – JV  
 
Uliční šíře pozemků: cca 27,0 – 33,0 m   
 
Omezující vlivy:  stavební pozemek RD 3 dotčen ochranným pásmem vrchního 
    vedení   elektro   VN  (nutno   projednat   se správci  sítě)  a  
    ochranným pásmem trubního kanálu (meliorace) 
 
• zastavitelná plocha stavebního pozemku vymezena: 

- hranicí zastavění na SZ ve vzdálenosti 6,0 m (RD 3 ve vzdálenosti 11,0 m) od hranice 
stavebního pozemku a uličního parteru 

- hranicí zastavění na SV ve vzdálenosti 3,0 m od hranice stavebního pozemku 
(RD 3 limitována ochranným pásmem trubního kanálu a ochranným pásmem 
vrchního vedení elektro VN) 

- hranicí zastavění na JV ve vzdálenosti 3,0 m od hranice stavebního pozemku  
- hranicí zastavění na JZ ve vzdálenosti 3,0 m od hranice stavebního pozemku 

 
• poloha objektu hlavní stavby je limitována: 

- na SZ stavební čárou ve vzdálenosti 6,0 m (RD 3 ve vzdálenosti 11,0 m) od hranice 
stavebního pozemku v délce 12,0 m 

- na SV (RD 3 na JZ) stavební hranicí ve vzdálenosti 5,0 m od hranice stavebního pozemku 
v délce 15,0 m  

 
• plocha využitelná pro objekt stavby hlavní je max. 180 m2  
 
• dopravní obsluha – vjezd a vstup na stavební pozemek – bude řešena z dopravně obslužné 

komunikace od SZ 
- garáž, kryté stání a parkování na ploše pozemku budou umístěny v návaznosti na vstup a 

vjezd 
- možná poloha garáže – vestavěná (event. přistavěná) 

- optimální orientace vstupu do rodinného domu od SZ, JZ, SV 
 
• předpokládaný průběh hlavního hřebene rodinného domu: ve směru SZ – JV; tj. kolmo 

k obslužné komunikaci 
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DŘÍTEČ – VÝCHOD, územní studie 

DŘÍTEČ – VÝCHOD                  
 
SKUPINA 2 
 
Označení stavebních pozemků:  RD 4  -  RD 9    
 
Poloha stavebních pozemků: 
jižní část řešeného území (jihozápadní okraj), jižně od navržené hlavní obslužné komunikace  
 
Charakteristika stavebních pozemků:  
obdélníkový až lichoběžníkový tvar, podélná osa ve směru SV – JZ  
 
Uliční šíře pozemků: cca 21,0 – 27,0 m   
 
Omezující vlivy:  stavební  pozemky  RD 4 a  RD 5 dotčeny  ochranným pásmem 
    trubního kanálu (meliorace) 
 
• zastavitelná plocha stavebního pozemku vymezena: 

- hranicí zastavění na SV ve vzdálenosti 6,0 m (RD 4 ve vzdálenosti 18,0 m) od hranice 
stavebního pozemku a uličního parteru 

- hranicí zastavění na JV ve vzdálenosti 3,0 m od hranice stavebního pozemku 
- hranicí zastavění na JZ ve vzdálenosti 3,0 m od hranice stavebního pozemku  
- hranicí zastavění na SZ ve vzdálenosti 3,0 m od hranice stavebního pozemku 

 
• zastavitelná plocha stavebního pozemku RD 4 a RD 5 omezena ochranným pásmem trubního 

kanálu 
 
• poloha objektu hlavní stavby je limitována: 

- na SV stavební čárou ve vzdálenosti 6,0 m (RD 4 ve vzdálenosti 18,0 m) od hranice 
stavebního pozemku v délce 12,0 m 

- na SZ stavební hranicí ve vzdálenosti 5,0 m (RD 5 na JV stavební hranicí ve vzdálenosti 
8,0 m) od hranice stavebního pozemku v délce 15,0 m  

 
• plocha využitelná pro objekt stavby hlavní je max. 180 m2  
 
• dopravní obsluha – vjezd a vstup na stavební pozemek – bude řešena z dopravně obslužné 

komunikace od SV 
- garáž, kryté stání a parkování na ploše pozemku budou umístěny v návaznosti na vstup a 

vjezd 
- možná poloha garáže – vestavěná (event. přistavěná) 

- optimální orientace vstupu do rodinného domu od SV, SZ 
 
• předpokládaný průběh hlavního hřebene rodinného domu: ve směru SV – JZ; tj. kolmo 

k obslužné komunikaci 
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DŘÍTEČ – VÝCHOD                  
 
SKUPINA 3 
 
Označení stavebních pozemků:  RD 10  -  RD 13    
 
Poloha stavebních pozemků: 
jižní část řešeného území (střed), severovýchodně od navržené obslužné komunikace odbočující 
jižně z hlavní obsl. kom. 
 
Charakteristika stavebních pozemků:  
obdélníkový až lichoběžníkový tvar, podélná osa ve směru JZ – SV  
 
Uliční šíře pozemků: cca 27,0 – 42,0 m   
 
• zastavitelná plocha stavebního pozemku vymezena: 

- hranicí zastavění na JZ ve vzdálenosti 6,0 m od hranice stavebního pozemku a uličního 
parteru 

- hranicí zastavění na SZ ve vzdálenosti 5,0 m (RD 13 – ve vzdálenosti 3,0 m) od hranice 
stavebního pozemku 

- hranicí zastavění na SV ve vzdálenosti 3,0 m od hranice stavebního pozemku 
- hranicí zastavění na JV ve vzdálenosti 3,0 m od hranice stavebního pozemku 

 
• poloha objektu hlavní stavby je limitována: 

- na JZ stavební čárou ve vzdálenosti 8,0 m od hranice stavebního pozemku v délce 15,0 m 
- na SZ stavební hranicí ve vzdálenosti 5,0 m od hranice stavebního pozemku v délce 12,0 

m  
- RD 13 na JV stavební hranicí ve vzdálenosti 8,0 m od hranice stavebního pozemku 

v délce 12,0 m  
- RD 10 na SZ stavební hranicí ve vzdálenosti 8,0 m od hranice stavebního pozemku 

v délce 12,0 m 
 
• plocha využitelná pro objekt stavby hlavní je max. 180 m2  
 
• dopravní obsluha – vjezd a vstup na stavební pozemek – bude řešena z dopravně obslužné 

komunikace od JZ 
- garáž, kryté stání a parkování na ploše pozemku budou umístěny v návaznosti na vstup a 

vjezd 
- možná poloha garáže – přistavěná (ev. vestavěná) 

- optimální orientace vstupu do rodinného domu od JZ, SZ 
 
• předpokládaný průběh hlavního hřebene rodinného domu: ve směru SZ – JV; tj. rovnoběžně 

s obslužnou komunikací 
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DŘÍTEČ – VÝCHOD, územní studie 

DŘÍTEČ – VÝCHOD                  
 
SKUPINA 4 
 
Označení stavebních pozemků:  RD 14  -  RD 15    
 
Poloha stavebních pozemků: 
jižní část řešeného území (východní okraj), jižně od navržené hlavní obslužné komunikace 
(hnízdová zástavba) 
 
Charakteristika stavebních pozemků:  
obdélníkový až lichoběžníkový tvar, podélná osa ve směru V – Z  
 
Uliční šíře pozemků: cca 32,0 – 36,0 m   
 
Omezující vlivy:  stavební  pozemek RD 14 dotčen  ochranným pásmem 
    vrchního vedení elektro VN (nutno projednat se správci sítě) 
 
• zastavitelná plocha stavebního pozemku vymezena: 

- hranicí zastavění na V ve vzdálenosti 6,0 m od hranice stavebního pozemku a uličního 
parteru 

- hranicí zastavění na J, JZ ve vzdálenosti 3,0 m od hranice stavebního pozemku 
- hranicí zastavění na Z ve vzdálenosti 3,0 m od hranice stavebního pozemku  

 
• zastavitelná plocha stavebního pozemku RD 14 omezena ochranným pásmem vrchního 

vedení elektro VN 
 
• poloha objektu hlavní stavby je limitována: 

- na V stavební čárou ve vzdálenosti 6,0 m od hranice stavebního pozemku v délce 12,0 m 
- na S stavební hranicí ve vzdálenosti 3,0 m od hranice stavebního pozemku v délce 15,0 m 

(RD 14 – stavební hranice vymezena ochranným pásmem vrchního vedení elektro VN) 
 
• plocha využitelná pro objekt stavby hlavní je max. 180 m2  
 
• dopravní obsluha – vjezd a vstup na stavební pozemek – bude řešena z dopravně obslužné 

komunikace od V 
- garáž, kryté stání a parkování na ploše pozemku budou umístěny v návaznosti na vstup a 

vjezd 
- možná poloha garáže – vestavěná, částečně vestavěná (event. přistavěná) 

- optimální orientace vstupu do rodinného domu od V, S 
 
• předpokládaný průběh hlavního hřebene rodinného domu: ve směru V – Z; tj. kolmo k obslužné 

komunikaci 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



19 
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DŘÍTEČ – VÝCHOD                  
 
SKUPINA 5 
 
Označení stavebních pozemků:  RD 16  -  RD 17    
 
Poloha stavebních pozemků: 
jižní část řešeného území (jihovýchodní okraj), jižně od navržené hlavní obslužné komunikace  - 
obratiště (hnízdová zástavba) 
 
Charakteristika stavebních pozemků:  
lichoběžníkový tvar, podélná osa ve směru SV - JZ 
 
Uliční šíře pozemků: cca 9,0 – 9,5 m   
 
Omezující vlivy:  východní  hranice  stavebního pozemku  RD 17  ve vzdálenosti 
    min. 6,0 m od břehu místní vodoteče 
 
• zastavitelná plocha stavebního pozemku vymezena: 

- hranicí zastavění na S ve vzdálenosti 5,0 m od hranice stavebního pozemku a uličního 
parteru 

- hranicí zastavění na V ve vzdálenosti 3,0 m (RD 16 na SV ve vzdálenosti 5,0 m) od hranice 
stavebního pozemku 

- hranicí zastavění na J ve vzdálenosti 3,0 m od hranice stavebního pozemku  
- hranicí zastavění na Z ve vzdálenosti 3,0 m (RD 16 na SZ ve vzdálenosti 5,0 m) od hranice 

stavebního pozemku 
 
• poloha objektu hlavní stavby je limitována: 

RD 16: 
- na SV stavební čárou ve vzdálenosti 8,0 m od zalomení hranice stavebního pozemku na S 

v délce 12,0 m 
- na SZ stavební čárou ve vzdálenosti 5,0 m od hranice stavebního pozemku v délce 15,0 m  
RD 17: 
- na SV stavební čárou ve vzdálenosti 5,0 m od hranice stavebního pozemku v délce 15,0 m 
- na SZ v návaznosti na stavební čárou sousedícího stavebního pozemku ozn. RD 18 

v délce 12,0 m  
 
• plocha využitelná pro objekt stavby hlavní je max. 180 m2  
 
• dopravní obsluha – vjezd a vstup na stavební pozemek – bude řešena z dopravně obslužné 

komunikace od S 
- garáž, kryté stání a parkování na ploše pozemku budou umístěny v návaznosti na vstup a 

vjezd 
- možná poloha garáže – přistavěná (event. vestavěná) 

- optimální orientace vstupu do rodinného domu od SV, SZ 
 
• předpokládaný průběh hlavního hřebene rodinného domu: RD 16   SV - JZ 

    RD 17   SZ - JV 
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DŘÍTEČ – VÝCHOD                  
 
SKUPINA 6 
 
Označení stavebních pozemků:  RD 18  -  RD 22    
 
Poloha stavebních pozemků: 
jižní část řešeného území (východní okraj), východně od navržené obslužné komunikace 
(hnízdová zástavba) odbočující z hlavní obsl. kom. jižním směrem 
 
Charakteristika stavebních pozemků:  
lichoběžníkový tvar, podélná osa ve směru Z – V  
 
Uliční šíře pozemků: cca 23,0 – 32,0 m   
 
Omezující vlivy:  stavební pozemky RD 19 a RD 20 dotčeny ochranným pásmem  
    vrchního  vedení  elektro  VN (nutno projednat  se správci  sítě),  
    východní  hranice  stavebních  pozemků  je ve vzdálenosti  min.  
    6,0 m od břehu místní vodoteče 
 
• zastavitelná plocha stavebního pozemku vymezena: 

- hranicí zastavění na Z ve vzdálenosti 6,0 m od hranice stavebního pozemku a uličního 
parteru 

- hranicí zastavění na S ve vzdálenosti 3,0 m (RD 18 ve vzdálenosti 5,0 m, RD 22 ve 
vzdálenosti 6 m, RD 19 dle OP VN) od hranice stavebního pozemku 

- hranicí zastavění na V ve vzdálenosti 3,0 m od hranice stavebního pozemku  
- hranicí zastavění na J ve vzdálenosti 3,0 m od hranice stavebního pozemku (RD 20 dle OP 

VN) 
 
• zastavitelná plocha stavebního pozemku ozn. RD 19 a RD 20 omezena ochranným pásmem 

vrchního vedení elektro VN 
 
• poloha objektu hlavní stavby je limitována: 

- na Z stavební čárou ve vzdálenosti 6,0 m od hranice stavebního pozemku v délce 12,0 m 
- na S stavební hranicí ve vzdálenosti 5,0 m (RD 20 stavební hranicí ve vzdálenosti 3,0 m, 

RD 22 stavební hranicí ve vzdálenosti 6,0 m) od hranice stavebního pozemku v délce 15,0 
m. RD 19 má severní stavební hranici vymezenou na dl. 15,0 m OP VN. 

 
• plocha využitelná pro objekt stavby hlavní je max. 180 m2  
 
• dopravní obsluha – vjezd a vstup na stavební pozemek – bude řešena z dopravně obslužné 

komunikace od Z 
- garáž, kryté stání a parkování na ploše pozemku budou umístěny v návaznosti na vstup a 

vjezd 
- možná poloha garáže – vestavěná, částečně vestavěná (event. přistavěná) 

- optimální orientace vstupu do rodinného domu od Z, S 
 
• předpokládaný průběh hlavního hřebene rodinného domu: ve směru V – Z; tj. kolmo k obslužné 

komunikaci 
 
 
 
 



21 
 

DŘÍTEČ – VÝCHOD, územní studie 

DŘÍTEČ – VÝCHOD                  
 
SKUPINA 7 
 
Označení stavebních pozemků:  RD 23  -  RD 29 
    
Poloha stavebních pozemků: 
severní část řešeného území (východní okraj), východně při navržené hlavní obslužné komunikaci 
 
Charakteristika stavebních pozemků:  
lichoběžníkový tvar, podélná osa ve směru Z – V  
 
Uliční šíře pozemků: cca 28,0 – 30,0 m   
 
Omezující vlivy:  stavební   pozemky   RD 26,  27,  28,  29  dotčeny  ochranným  
    pásmem   vrchního  vedení   elektro   VVN  (nutno  projednat se  
    správci sítě)  
    východní hranice stavebních pozemků ozn. RD 23, 24, 25, 26 je 
    ve vzdálenosti min. 6,0 m od břehu místní vodoteče  
 
• zastavitelná plocha stavebního pozemku vymezena: 

- hranicí zastavění na Z ve vzdálenosti 6,0 m od hranice stavebního pozemku a uličního 
parteru 

- hranicí zastavění na S ve vzdálenosti 5,0 m od hranice stavebního pozemku 
- hranicí zastavění na V ve vzdálenosti 3,0 m od hranice stavebního pozemku  

(RD 26, 27, 28, 29 – limitována ochranným pásmem vrchního vedení  elektro VVN) 
- hranicí zastavění na J ve vzdálenosti 3,0 m od hranice stavebního pozemku 

 
• zastavitelná plocha stavebních pozemků ozn. RD 26, 27, 28, 29 je omezena ochranným 

pásmem vrchního vedení elektro VVN 
 
• poloha objektu hlavní stavby je limitována: 

- na Z stavební čárou ve vzdálenosti 6,0 m od hranice stavebního pozemku v délce 14,0 m 
- na S stavební hranicí ve vzdálenosti 5,0 m od hranice stavebního pozemku v délce 12,0 m  

 
• plocha využitelná pro objekt stavby hlavní je max. 168 m2  
 
• dopravní obsluha – vjezd a vstup na stavební pozemek – bude řešena z dopravně obslužné 

komunikace od Z 
- garáž, kryté stání a parkování na ploše pozemku budou umístěny v návaznosti na vstup a 

vjezd 
- možná poloha garáže – přistavěná (event. vestavěná, částečně vestavěná) 

- optimální orientace vstupu do rodinného domu od Z, S 
 
• předpokládaný průběh hlavního hřebene rodinného domu: ve směru V – Z; tj. rovnoběžně 

s obslužnou komunikací 
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DŘÍTEČ – VÝCHOD, územní studie 

DŘÍTEČ – VÝCHOD                  
 
SKUPINA 8 
 
Označení stavebních pozemků:  RD 30 -  RD 34 
    
Poloha stavebních pozemků: 
severní část řešeného území (severní okraj), východně od navržené obslužné komunikace 
odbočující z nav. hlavní obsl. kom. severním směrem  
 
Charakteristika stavebních pozemků:  
lichoběžníkový tvar, podélná osa ve směru Z – V  
 
Uliční šíře pozemků: cca 23,0 – 29,0 m   
 
Omezující vlivy:  všechny   stavební   pozemky   dotčeny  ochranným  pásmem  
    vrchního vedení elektro VVN (nutno projednat se správci sítě), 
    severní hranice stavebního pozemku  ozn. RD 34 je vymezena 
    ochranným pásmem stávajících případně navržených inž. sítí 
 
• zastavitelná plocha stavebního pozemku vymezena: 

- hranicí zastavění na Z ve vzdálenosti 6,0 m od hranice stavebního pozemku a uličního 
parteru 

- hranicí zastavění na S ve vzdálenosti 3,0 m od hranice stavebního pozemku 
- hranicí zastavění na V limitovanou ochranným pásmem vrchního vedení elektro VVN  
- hranicí zastavění na J ve vzdálenosti 3,0 m od hranice stavebního pozemku (RD 30 ve 

vzdálenosti 5,0 m od hranice stavebního pozemku a uličního parteru) 
 
• poloha objektu hlavní stavby je limitována: 

- na Z stavební čárou ve vzdálenosti 6,0 m od hranice stavebního pozemku v délce 12,0 m 
- na S stavební hranicí ve vzdálenosti 3,0 m (RD 34 na stavební hranicí ve vzdálenosti 5,0 

m) od hranice stavebního pozemku v délce 14,0 m  
 
• plocha využitelná pro objekt stavby hlavní je max. 168 m2  
 
• dopravní obsluha – vjezd a vstup na stavební pozemek – bude řešena z dopravně obslužné 

komunikace od Z 
- garáž, kryté stání a parkování na ploše pozemku budou umístěny v návaznosti na vstup a 

vjezd 
- možná poloha garáže – vestavěná (event. přistavěná) 

- optimální orientace vstupu do rodinného domu od Z, S 
 
• předpokládaný průběh hlavního hřebene rodinného domu: ve směru V – Z; tj. kolmo k obslužné 

komunikaci 
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DŘÍTEČ – VÝCHOD, územní studie 

DŘÍTEČ – VÝCHOD                  
 
SKUPINA 9 
 
Označení stavebních pozemků:  RD 35  -  RD 39 
    
Poloha stavebních pozemků: 
severní část řešeného území (východní okraj), severozápadně od navržené obslužné komunikace 
odbočující z nav. hlavní obsl. kom. severním směrem 
 
Charakteristika stavebních pozemků:  
obdélníkový až lichoběžníkový tvar, podélná osa ve směru V – Z  
západní hranice stavebních pozemků ozn. RD 35 – 36 je tvořena hranicí řešeného území 
 
Uliční šíře pozemků: cca 19,0 – 25,0 m   
 
Omezující vlivy:  severní hranice stavebního pozemku  ozn. RD 35 je vymezena 
    ochranným pásmem stávajících případně navržených inž. sítí 
 
• zastavitelná plocha stavebního pozemku vymezena: 

- hranicí zastavění na V ve vzdálenosti 6,0 m od hranice stavebního pozemku a uličního 
parteru 

- hranicí zastavění na J ve vzdálenosti 3,0 m (RD 39 ve vzdálenosti 5,0 m) od hranice 
stavebního pozemku 

- hranicí zastavění na Z ve vzdálenosti 3,0 m od hranice stavebního pozemku 
- hranicí zastavění na S ve vzdálenosti 3,0 m (RD 37 ve vzdálenosti 6,0 m) od hranice 

stavebního pozemku 
 
• poloha objektu hlavní stavby je limitována: 

- na V stavební čárou ve vzdálenosti 6,0 m od hranice stavebního pozemku v délce 12,0 m 
- na S stavební hranicí ve vzdálenosti 5,0 m (RD 37 stavební čárou ve vzdálenosti 6,0 m) od 

hranice stavebního pozemku v délce 10,0 m  
 
• plocha využitelná pro objekt stavby hlavní je max. 120 m2  
 
• dopravní obsluha – vjezd a vstup na stavební pozemek – bude řešena z dopravně obslužné 

komunikace od Z 
- garáž, kryté stání a parkování na ploše pozemku budou umístěny v návaznosti na vstup a 

vjezd 
- možná poloha garáže – přistavěná (event. vestavěná, částečně vestavěná) 

- optimální orientace vstupu do rodinného domu od V, S 
 
• předpokládaný průběh hlavního hřebene rodinného domu: ve směru V – Z; tj. rovnoběžně 

s obslužnou komunikací 
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DŘÍTEČ – VÝCHOD, územní studie 

DŘÍTEČ – VÝCHOD                  
 
SKUPINA 10 
 
Označení stavebních pozemků:  RD 40  -  RD 41 
    
Poloha stavebních pozemků: 
severní část řešeného území, jižně od navržené obslužné komunikace  
 
Charakteristika stavebních pozemků:  
obdélníkový až lichoběžníkový tvar, podélná osa ve směru V – Z  
jižní hranice stavebních pozemků je tvořena pozemkovou hranicí ppč. 634/1 
 
Uliční šíře pozemků: cca 31,0 – 37,0 m   
 
• zastavitelná plocha stavebního pozemku vymezena: 

- hranicí zastavění na S ve vzdálenosti 6,0 m od hranice stavebního pozemku a uličního 
parteru 

- hranicí zastavění na V ve vzdálenosti 5,0 m od hranice stavebního pozemku 
- hranicí zastavění na J ve vzdálenosti 3,0 m od hranice stavebního pozemku 
- hranicí zastavění na Z ve vzdálenosti 3,0 m od hranice stavebního pozemku 

 
• poloha objektu hlavní stavby je limitována: 

- na S stavební čárou ve vzdálenosti 6,0 m od hranice stavebního pozemku v délce 15,0 m 
- na V stavební hranicí ve vzdálenosti 5,0 m od hranice stavebního pozemku v délce 12,0 m  

 
• plocha využitelná pro objekt stavby hlavní je max. 180 m2  
 
• dopravní obsluha – vjezd a vstup na stavební pozemek – bude řešena z dopravně obslužné 

komunikace od S 
- garáž, kryté stání a parkování na ploše pozemku budou umístěny v návaznosti na vstup a 

vjezd 
- možná poloha garáže – přistavěná (event. vestavěná) 

- optimální orientace vstupu do rodinného domu od S, V, Z 
 
• předpokládaný průběh hlavního hřebene rodinného domu: ve směru V – Z; tj. rovnoběžně 

s obslužnou komunikací 
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DŘÍTEČ – VÝCHOD, územní studie 

DŘÍTEČ – VÝCHOD                  
 
SKUPINA 11 
 
Označení stavebních pozemků:  RD 42  -  RD 44; RD 49  -  RD 53 
    
Poloha stavebních pozemků: 
severní část řešeného území, severně od navržené obslužné komunikace  
 
Charakteristika stavebních pozemků:  
obdélníkový až lichoběžníkový tvar, podélná osa ve směru V – Z  
severní hranice stavebních  pozemků ozn. RD 49 – 52 je tvořena  hranicí řešeného území (ppč. 
592/11) 
severní hranice  stavebních pozemků ozn. RD 42 – 44 je tvořena pozemkovou hranicí  ppč. 592/11 
západní hranice stavebních pozemků ozn. RD 52 a 53 je tvořena hranicí řešeného území 
jižní hranice stavebního pozemku ozn. RD 53 je tvořena hranicí řešeného území 
 
Uliční šíře pozemků: cca 20,0 – 41,0 m   
 
Omezující vlivy:  stavební pozemek RD 49 dotčen  ochranným pásmem vrchního 
    vedení elektro VN (nutno projednat se správci sítě) 
 
• zastavitelná plocha stavebního pozemku vymezena: 

- hranicí zastavění na J ve vzdálenosti 5,0 m (RD 52 a 53 ve vzdálenosti 3,0 m) od hranice 
stavebního pozemku a uličního parteru 

- hranicí zastavění na Z ve vzdálenosti 3,0 m od hranice stavebního pozemku 
- hranicí zastavění na S  ve vzdálenosti 3,0 m od hranice stavebního pozemku 
- hranicí zastavění na V ve vzdálenosti 5,0 m od hranice stavebního pozemku 

(RD 53 ve vzd. 6,0 m od V hr. stav. pozemku, RD 49 hranice zastavění na V limitována 
ochranným pásmem vrchního vedení elektro VN) 

 
• poloha objektu hlavní stavby je limitována: 

- na J stavební čárou ve vzdálenosti 10,0 m (RD 52 ve vzdálenosti 8,0 m) od hranice 
stavebního pozemku v délce 15,0 m 

- na V stavební hranicí ve vzdálenosti 5,0 m od hranice stavebního pozemku v délce 12,0 m  
RD 53: 
- na V stavební čárou ve vzdálenosti 6,0 m od hranice stavebního pozemku  
- na S stavební hranicí ve vzdálenosti 3,0 m od hranice stavebního pozemku 

 
• plocha využitelná pro objekt stavby hlavní je max. 180 m2  
 
• dopravní obsluha – vjezd a vstup na stavební pozemek – bude řešena z dopravně obslužné 

komunikace od J (RD 53 od V) 
- garáž, kryté stání a parkování na ploše pozemku budou umístěny v návaznosti na vstup a 

vjezd 
- možná poloha garáže – přistavěná (event. vestavěná, částečně vestavěná) 

- optimální orientace vstupu do rodinného domu od J, V, Z (RD 53 od V, S) 
• předpokládaný průběh hlavního hřebene rodinného domu: ve směru V – Z; tj. rovnoběžně 

s obslužnou komunikací 
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DŘÍTEČ – VÝCHOD, územní studie 

DŘÍTEČ – VÝCHOD                  
 
SKUPINA 12 
 
Označení stavebních pozemků:  RD 45  -  RD 46 
    
Poloha stavebních pozemků: 
severní část řešeného území (střed), východně od navržené obslužné komunikace  
 
Charakteristika stavebních pozemků:  
obdélníkový až lichoběžníkový tvar, podélná osa ve směru RD 45 S – J; RD 46 V – Z     
severní hranice stavebního pozemku ozn. RD 45  je tvořena pozemkovou hranicí ppč. 592/11 
severní hranice stavebního pozemku ozn. RD 46 je tvořena hranicí řešeného území (ppč. 634/1) 
 
Uliční šíře pozemků: cca 23,0 – 35,0 m   
 
• zastavitelná plocha stavebního pozemku vymezena: 

- hranicí zastavění na Z ve vzdálenosti 6,0 m od hranice stavebního pozemku a uličního 
parteru 

- hranicí zastavění na S ve vzdálenosti 3,0 m od hranice stavebního pozemku 
- hranicí zastavění na V  vzdálenosti 3,0 m od hranice stavebního pozemku 
- RD 45 hranicí zastavění na J ve vzdálenosti 5,0 m od hranice stavebního pozemku a 

uličního parteru 
- RD 46 hranicí zastavění na J ve vzdálenosti 3,0 m od hranice stavebního pozemku 

 
• poloha objektu hlavní stavby je limitována: 

- na Z stavební čárou ve vzdálenosti 6,0 m od hranice stavebního pozemku v délce 12,0 m 
- RD 46 na S stavební čárou v návaznosti na stavební čáru stávajícího objektu - st. pč. 97 

(ve vzdálenosti cca 7,0 m od hranice stavebního pozemku) v délce 15,0 m  
- RD 45 na S stavební hranicí ve vzdálenosti 5,0 m od hranice stavebního pozemku  
-  RD 45 na J stavební čárou ve vzdálenosti 12,0 m od severní stavební hranice 

• plocha využitelná pro objekt stavby hlavní je max. 180 m2  
 
• dopravní obsluha – vjezd a vstup na stavební pozemek – bude řešena z dopravně obslužné 

komunikace od Z 
- garáž, kryté stání a parkování na ploše pozemku budou umístěny v návaznosti na vstup a 

vjezd 
- možná poloha garáže – přistavěná (event. vestavěná, částečně vestavěná) 

- optimální orientace vstupu do rodinného domu od Z, S 
 
• předpokládaný průběh hlavního hřebene rodinného domu: ve směru V – Z; tj. kolmo k obslužné 

komunikaci 
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DŘÍTEČ – VÝCHOD, územní studie 

DŘÍTEČ – VÝCHOD                  
 
SKUPINA 13 
 
Označení stavebních pozemků:  RD 47  -  RD 48 
    
Poloha stavebních pozemků: 
severní část řešeného území (střed), západně od navržené obslužné komunikace  
 
Charakteristika stavebních pozemků:  
obdélníkový až lichoběžníkový tvar, podélná osa ve směru RD 47 S – J; RD 48 V – Z     
S a Z hranice stavebního pozemku ozn. RD 47  je tvořena hranicí řešeného území (ppč. 634/1); 
S hranice stavebního pozemku ozn. RD 48 je tvořena pozemkovou hranicí ppč. 592/11 
 
Uliční šíře pozemků: cca 24,0 – 34,0 m   
 
Omezující vlivy:  stavební pozemek RD 48 dotčen ochranným pásmem vrchního 
    vedení    elektro  VN   (nutno  projednat  se  správci  sítě);  oba 
    stavební   pozemky   dotčeny   ochranným   pásmem   trubního 
    kanálu (meliorace) 
 
• zastavitelná plocha stavebního pozemku vymezena: 

- hranicí zastavění na V ve vzdálenosti 6,0 m od hranice stavebního pozemku a uličního 
parteru 

- hranicí zastavění na J ve vzdálenosti 3,0 m od hranice stavebního pozemku 
(RD 48 ve vzdálenosti 5,0 m od hranice stavebního pozemku a uličního parteru) 

- RD 48 hranicí zastavění na Z ve vzdálenosti 3,0 m od hranice stavebního pozemku; RD 47 
hranicí zastavění limitovanou ochranným pásmem trubního kanálu  

- hranicí zastavění na S ve vzdálenosti 3,0 m od hranice stavebního pozemku 
 
• zastavitelná plocha obou stavebních pozemků je omezena OP trubního kanálu 
 
• poloha objektu hlavní stavby je limitována: 

- na V stavební čárou ve vzdálenosti 6,0 m od hranice stavebního poz. v dl. 12,0 m 
- RD 47 na J stavební hranicí ve vzdálenosti 16,0 m od hranice stavebního pozemku v délce 

15,0 m, na S stavební čárou v návaznosti na stavební čáru stávajícího objektu – st. pč. 97 
(ve vzdálenosti cca 7,0 m  od hranice stavebního pozemku)  

- RD 48 na S stavební hranicí ve vzdálenosti 5,0 m od hranice stavebního pozemku, na J 
stavební čárou ve vzdálenosti 16,0 m od hranice stavebního pozemku 

 
• plocha využitelná pro objekt stavby hlavní je max. 180 m2  
 
• dopravní obsluha – vjezd a vstup na stavební pozemek – bude řešena z dopravně obslužné 

komunikace od V 
- garáž, kryté stání a parkování na ploše pozemku budou umístěny v návaznosti na vstup a 

vjezd 
- možná poloha garáže – přistavěná (event. vestavěná, částečně vestavěná) 

- optimální orientace vstupu do rodinného domu od V, S 
• předpokládaný průběh hlavního hřebene rodinného domu: ve směru V – Z; tj. kolmo k obslužné 

komunikaci 
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DŘÍTEČ – VÝCHOD, územní studie 

DŘÍTEČ – VÝCHOD                  
 
SKUPINA 14 
 
Označení stavebního pozemku:  RD 54 
    
Poloha stavebního pozemku: 
severní část řešeného území (západní okraj), jižně a západně od navržené obslužné komunikace  
 
Charakteristika stavebního pozemku:  
lichoběžníkový tvar, podélná osa ve směru V – Z     
Z hranice stavebního pozemku je  tvořena hranicí řešeného území 
 
Uliční šíře pozemku: cca 43,0 m   
• zastavitelná plocha stavebního pozemku vymezena: 

- hranicí zastavění na S ve vzdálenosti 5,0 m od hranice stavebního pozemku a uličního 
parteru 

- hranicí zastavění na V ve vzdálenosti 3,0 m od hranice stavebního pozemku a uličního 
parteru 

- hranicí zastavění na J ve vzdálenosti 3,0 m od hranice stavebního pozemku 
- hranicí zastavění na Z ve vzdálenosti 3,0 m od hranice stavebního pozemku 

 
• poloha objektu hlavní stavby je limitována: 

- na S stavební čárou ve vzdálenosti 5,0 m od hranice stavebního pozemku v délce 15,0 m 
- na V stavební hranicí ve vzdálenosti 10,0 m od hranice stavebního pozemku v délce 12,0 

m  
 
• plocha využitelná pro objekt stavby hlavní je max. 180 m2  
 
• dopravní obsluha – vjezd a vstup na stavební pozemek – bude řešena z dopravně obslužné 

komunikace od severu  
- garáž, kryté stání a parkování na ploše pozemku budou umístěny v návaznosti na vstup a 

vjezd 
- možná poloha garáže – vestavěná (event. přistavěná) 

- optimální orientace vstupu do rodinného domu od: RD 54 – S,V, Z;  
 
• předpokládaný průběh hlavního hřebene rodinného domu: ve směru V – Z; tj. rovnoběžně 

s obslužnou komunikací 
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DŘÍTEČ – VÝCHOD                  
 
SKUPINA 15 
 
Označení stavebních pozemků:  RD 55  -  RD 56 
    
Poloha stavebních pozemků: 
severní část řešeného území (západní okraj), jižně od navržené obslužné komunikace  
 
Charakteristika stavebních pozemků:  
lichoběžníkový tvar, podélná osa ve směru RD 55 - V – Z; RD 56 - S – J     
Z a J hranice stavebních pozemků je tvořena hranicí řešeného území 
 
Uliční šíře pozemků: cca 21,0 – 26,0 m   
 
• zastavitelná plocha stavebního pozemku vymezena: 

- hranicí zastavění na S ve vzdálenosti 6,0 m od hranice stavebního pozemku a uličního 
parteru 

- hranicí zastavění na V ve vzdálenosti 3,0 m od hranice stavebního pozemku 
(RD 56 ve vzdálenosti 3,0 m od hranice stavebního pozemku a uličního parteru) 

- hranicí zastavění na J ve vzdálenosti 3,0 m od hranice stavebního pozemku 
- hranicí zastavění na Z ve vzdálenosti 3,0 m od hranice stavebního pozemku 

 
• poloha objektu hlavní stavby je limitována: 

- na S stavební čárou ve vzdálenosti 6,0 m od hranice stavebního pozemku v délce 12,0 m 
- na V stavební hranicí ve vzdálenosti 5,0 m od hranice stavebního pozemku v délce 15,0 m  

 
• plocha využitelná pro objekt stavby hlavní je max. 180 m2  
 
• dopravní obsluha – vjezd a vstup na stavební pozemek – bude řešena z dopravně obslužné 

komunikace od S 
- garáž, kryté stání a parkování na ploše pozemku budou umístěny v návaznosti na vstup a 

vjezd 
- možná poloha garáže – přistavěná (event. vestavěná) 

- optimální orientace vstupu do rodinného domu od S, V, Z 
 
• předpokládaný průběh hlavního hřebene rodinného domu: ve směru S – J; tj. kolmo k obslužné 

komunikaci 
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DŘÍTEČ – VÝCHOD                  
 
SKUPINA 16 
 
Označení stavebních pozemků:  RD 57  -  RD 61; RD 64 
    
Poloha stavebních pozemků: 
severní část řešeného území (západní okraj), východně od navržené obslužné komunikace (RD 64 
severně od navržené obslužné komunikace) 
 
Charakteristika stavebních pozemků:  
obdélníkový až lichoběžníkový tvar, podélná osa ve směru V – Z     
 
Uliční šíře pozemků: cca 10,0 – 28,0 m   
 
Omezující vlivy: stavební pozemky RD 57 – RD 61 dotčeny ochranným pásmem 

vrchního vedení elektro VN (nutno projednat se správci sítě) 
stavební pozemek RD 64 dotčen ochranným pásmem trubního 
kanálu (nutno projednat se správci sítě) 

 
• zastavitelná plocha stavebního pozemku vymezena: 
 

RD 57 – RD 61: 
- hranicí zastavění na Z ve vzdálenosti 5,0 m od hranice stavebního pozemku a uličního 

parteru (RD 57 ve vzd. 3,0 m od hranice pozemku) 
- hranicí zastavění na S ve vzdálenosti 5,0 m od hranice stavebního pozemku 

(RD 59, 60 ve vzdálenosti 3,0 m od hranice stavebního pozemku a uličního parteru) 
- hranicí zastavění na V limitovanou ochranným pásmem vrchního vedení elektro VN 
- hranicí zastavění na J ve vzdálenosti 3,0 m od hranice stavebního pozemku 

(RD 59 ve vzdálenosti 5,0 m od hranice stavebního pozemku a uličního parteru) 
RD 64: 
- hranicí zastavění na V ve vzdálenosti 6,0 m od hranice stavebního pozemku a uličního 

parteru 
- hranicí zastavění na J ve vzdálenosti 5,0 m od hranice stavebního pozemku a uličního 

parteru 
- hranicí zastavění na S, Z vzdálenosti 3,0 m od hranice stavebního pozemku 

 
• zastavitelná plocha stavebních pozemků RD 57 – RD 61omezena ochranným pásmem 

vrchního vedení VN  
 
• zastavitelná plocha stavebního pozemku RD 64 omezena ochranným pásmem trubního kanálu 
 
• poloha objektu hlavní stavby je limitována: 

RD 57 – RD 61 
- na Z stavební čárou (RD 57 stavební hranicí) ve vzdálenosti 5,0 m od hranice stavebního 

pozemku v délce 10,0 m 
- na S stavební hranicí (RD 57, 58, 61 stavební čárou) ve vzdálenosti 5,0 m od hranice 

stavebního pozemku v délce 12,0 m  
- RD 59 na J stavební čárou ve vzdálenosti 5,0 m od hranice stavebního pozemku v délce 

12,0 m 
RD 64 
- na S stavební hranicí ve vzdálenosti 5,0 m od hranice stavebního pozemku v délce 12,0 m 

od hranice ochranného pásma trubního kanálu 
- na J stavební čárou ve vzdálenosti 10,0 m od severní stavební hranice (tj. cca 8,3 m od 

uličního parteru) 
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• plocha využitelná pro objekt stavby hlavní je max. 120 m2  
 
• dopravní obsluha – vjezd a vstup na stavební pozemek – bude řešena z dopravně obslužné 

komunikace od Z (RD 57 a 58 od S; RD 64 od J) 
- garáž, kryté stání a parkování na ploše pozemku budou umístěny v návaznosti na vstup a 

vjezd 
- možná poloha garáže – vestavěná, částečně vestavěná (event. RD 57, 58 přistavěná) 

- optimální orientace vstupu do rodinného domu od Z, S (RD 64 od J event. Z / V) 
 
• předpokládaný průběh hlavního hřebene rodinného domu: ve směru V – Z; tj. kolmo k obslužné 

komunikaci 
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DŘÍTEČ – VÝCHOD                  
 
SKUPINA 17 
 
Označení stavebních pozemků:  RD 62  -  RD 63 
    
Poloha stavebních pozemků: 
severní část řešeného území (střed), západně od navržené obslužné komunikace  
 
Charakteristika stavebních pozemků:  
obdélníkový až lichoběžníkový tvar, podélná osa ve směru V – Z     
 
Uliční šíře pozemků: cca 24,0 – 23,0 m   
 
Omezující vlivy:  stavební pozemky dotčeny ochranným pásmem trubního 
    kanálu – meliorace (nutno projednat se správci sítě) 
 
• zastavitelná plocha stavebního pozemku vymezena: 

- hranicí zastavění na V ve vzdálenosti 6,0 m od hranice stavebního pozemku a uličního 
parteru 

- hranicí zastavění na J ve vzdálenosti 3,0 m od hranice stavebního pozemku 
- hranicí zastavění na Z vzdálenosti 3,0 m od hranice stavebního pozemku 
- hranicí zastavění na S ve vzdálenosti 3,0 m od hranice stavebního pozemku 

(RD 62 ve vzdálenosti 5,0 m od hranice stavebního pozemku a uličního parteru) 
- zastavitelná plocha je omezena ochranným pásmem trubního kanálu 

 
• poloha objektu hlavní stavby je limitována: 

- na V stavební čárou ve vzdálenosti 6,0 m od hranice stavebního pozemku v délce 10,0 m 
- RD 62 na S  stavební čárou (RD 63 stavební hranicí) ve vzdálenosti 5,0 m od hranice 

stavebního pozemku v délce 12,0 m  
 
• plocha využitelná pro objekt stavby hlavní je max. 120 m2  
 
• dopravní obsluha – vjezd a vstup na stavební pozemek – bude řešena z dopravně obslužné 

komunikace od V 
- garáž, kryté stání a parkování na ploše pozemku budou umístěny v návaznosti na vstup a 

vjezd 
- možná poloha garáže – vestavěná (částečně vestavěná) 

- optimální orientace vstupu do rodinného domu od V, S 
 
• předpokládaný průběh hlavního hřebene rodinného domu: ve směru V – Z; tj. kolmo k obslužné 

komunikaci 
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DŘÍTEČ – VÝCHOD                  
 
SKUPINA 18 
 
Označení stavebních pozemků:  RD 65  -  RD 68 
    
Poloha stavebních pozemků: 
severní část řešeného území (střed), západně od navržené obslužné komunikace (RD 65 jižně od 
navržené obslužné komunikace ze které bude obsluhován) 
 
Charakteristika stavebních pozemků:  
obdélníkový až lichoběžníkový tvar, podélná osa ve směru V – Z     
 
Uliční šíře pozemků: cca 23,0 m (RD 65 – cca 40,0 m)   
 
Omezující vlivy:  stavební pozemky dotčeny ochranným pásmem trubního 
    kanálu – meliorace (nutno projednat se správci sítě) 
 
• zastavitelná plocha stavebního pozemku vymezena: 

RD 65 – 68: 
- hranicí zastavění na V limitovanou ochranným pásmem trubního kanálu 
- hranicí zastavění na J ve vzdálenosti 3,0 m od hranice stavebního pozemku  
- hranicí zastavění na Z vzdálenosti 3,0 m od hranice stavebního pozemku 
- hranicí zastavění na S vzdálenosti 3,0 m od hranice stavebního pozemku 

(RD 65 ve vzdálenosti 5,0 m od hranice stavebního pozemku a uličního parteru) 
 
• plocha zastavitelného území stavebních pozemků je omezena ochranným pásmem trubního 

kanálu 
 
• poloha objektu hlavní stavby je limitována: 

- na V stavební čárou (RD 65 stavební hranicí) určenou hranicí ochranného pásma trubního 
kanálu v délce 10,0 m 

- na S  stavební hranicí (RD 65 stavební čárou) ve vzdálenosti 5,0 m od hranice stavebního 
pozemku v délce 12,0 m  

- RD 68 – na J stavební čárou ve vzdálenosti 10,0 m od severní stavební hranice 
 
• plocha využitelná pro objekt stavby hlavní je max. 120 m2  
 
• dopravní obsluha – vjezd a vstup na stavební pozemek – bude řešena z dopravně obslužné 

komunikace od V; RD 65 od S 
- garáž, kryté stání a parkování na ploše pozemku budou umístěny v návaznosti na vstup a 

vjezd 
- možná poloha garáže – vestavěná (částečně vestavěná, RD 75, 76  přistavěná) 

- optimální orientace vstupu do rodinného domu od V; RD 65 od S 
 
• předpokládaný průběh hlavního hřebene rodinného domu: ve směru V – Z; tj. kolmo k obslužné 

komunikaci 
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DŘÍTEČ – VÝCHOD                  
 
SKUPINA 19 
 
Označení stavebních pozemků:  RD 69  -  RD 71 
    
Poloha stavebních pozemků: 
severní část řešeného území (východ), západně od navržené hlavní obslužné komunikace  
 
Charakteristika stavebních pozemků:  
obdélníkový, lichoběžníkový tvar, podélná osa ve směru V – Z     
 
Uliční šíře pozemků: cca 26,0 – 36,0 m   
 
• zastavitelná plocha stavebního pozemku vymezena: 

- hranicí zastavění na V ve vzdálenosti 6,0 m od hranice stavebního pozemku a uličního 
parteru 

- hranicí zastavění na J ve vzdálenosti 3,0 m od hranice stavebního pozemku 
(RD 69 ve vzdálenosti 5,0 m od hranice stavebního pozemku a uličního parteru) 

- hranicí zastavění na Z vzdálenosti 3,0 m od hranice stavebního pozemku 
- hranicí zastavění na S ve vzdálenosti 3,0 m od hranice stavebního pozemku 

(RD 71 ve vzdálenosti 6,0 m od hranice stavebního pozemku a uličního parteru) 
 
• poloha objektu hlavní stavby je limitována: 

- na V stavební čárou ve vzdálenosti 6,0 m od hranice stavebního pozemku v délce 12,0 m 
- na S (RD 71 na J) stavební hranicí ve vzdálenosti 5,0 m od hranice stavebního pozemku 

v délce 10,0 m  
 
• plocha využitelná pro objekt stavby hlavní je max. 120 m2  
 
• dopravní obsluha – vjezd a vstup na stavební pozemek – bude řešena z dopravně obslužné 

komunikace od V 
- garáž, kryté stání a parkování na ploše pozemku budou umístěny v návaznosti na vstup a 

vjezd 
- možná poloha garáže – přistavěná event. vestavěná 

- optimální orientace vstupu do rodinného domu od V, S 
 
• předpokládaný průběh hlavního hřebene rodinného domu: ve směru S – J; tj. rovnoběžně 

s obslužnou komunikací 
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DŘÍTEČ – VÝCHOD                  
 
SKUPINA 20 
 
Označení stavebních pozemků:  RD 72  -  RD 75 
    
Poloha stavebních pozemků: 
severní část řešeného území (střed), jižně od navržené obslužné komunikace  
 
Charakteristika stavebních pozemků:  
obdélníkový, lichoběžníkový tvar, podélná osa ve směru S – J     
 
Uliční šíře pozemků: cca 17,0 – 23,0 m   
 
• zastavitelná plocha stavebního pozemku vymezena: 

- hranicí zastavění na S ve vzdálenosti 6,0 m od hranice stavebního pozemku a uličního 
parteru 

- hranicí zastavění na V ve vzdálenosti 3,0 m od hranice stavebního pozemku 
- hranicí zastavění na J vzdálenosti 3,0 m od hranice stavebního pozemku 
- hranicí zastavění na Z ve vzdálenosti 3,0 m od hranice stavebního pozemku 

 
• poloha objektu hlavní stavby je limitována: 

- na S stavební čárou ve vzdálenosti 6,0 m od hranice stavebního pozemku v délce 10,0 m 
- na V stavební hranicí ve vzdálenosti 5,0 m od hranice stavebního pozemku v délce 12,0 m  

 
• plocha využitelná pro objekt stavby hlavní je max. 120 m2  
 
• dopravní obsluha – vjezd a vstup na stavební pozemek – bude řešena z dopravně obslužné 

komunikace od S 
- garáž, kryté stání a parkování na ploše pozemku budou umístěny v návaznosti na vstup a 

vjezd 
- možná poloha garáže – vestavěná (event. přistavěná) 

- optimální orientace vstupu do rodinného domu od S, V, Z 
 
• předpokládaný průběh hlavního hřebene rodinného domu: ve směru S – J; tj. kolmo k obslužné 

komunikaci 
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DŘÍTEČ – VÝCHOD                  
 
SKUPINA 21 
 
Označení stavebních pozemků:  RD 76  -  RD 78 
    
Poloha stavebních pozemků: 
severní část řešeného území (střed), východně od navržené obslužné komunikace  
 
Charakteristika stavebních pozemků:  
Obdélníkový, lichoběžníkový tvar, podélná osa ve směru V – Z     
 
Uliční šíře pozemků: cca 22,0 – 25,0 m   
 
• zastavitelná plocha stavebního pozemku vymezena: 

- hranicí zastavění na Z ve vzdálenosti 6,0 m od hranice stavebního pozemku a uličního 
parteru 

- hranicí zastavění na S ve vzdálenosti 3,0 m od hranice stavebního pozemku 
(RD 76 ve vzdálenosti 6,0 m od hranice stavebního pozemku a uličního parteru) 

- hranicí zastavění na V vzdálenosti 3,0 m od hranice stavebního pozemku 
- hranicí zastavění na J ve vzdálenosti 3,0 m od hranice stavebního pozemku 

(RD 78 ve vzdálenosti 5,0 m od hranice stavebního pozemku a uličního parteru) 
 
• poloha objektu hlavní stavby je limitována: 

- na Z stavební čárou ve vzdálenosti 6,0 m od hranice stavebního pozemku v délce 12,0 m 
- na S stavební hranicí ve vzdálenosti 5,0 m (RD 76 stavební čárou ve vzdálenosti 6,0 m) od 

hranice stavebního pozemku v délce 15,0 m  
 
• plocha využitelná pro objekt stavby hlavní je max. 180 m2  
 
• dopravní obsluha – vjezd a vstup na stavební pozemek – bude řešena z dopravně obslužné 

komunikace od Z 
- garáž, kryté stání a parkování na ploše pozemku budou umístěny v návaznosti na vstup a 

vjezd 
- možná poloha garáže – přistavěná (event. vestavěná, částečně vestavěná) 

- optimální orientace vstupu do rodinného domu od Z, S 
 
• předpokládaný průběh hlavního hřebene rodinného domu: ve směru V – Z; tj. kolmo k obslužné 

komunikaci 
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DŘÍTEČ – VÝCHOD                  
 
SKUPINA 22 
 
Označení stavebních pozemků:  RD 79  -  RD 82 
    
Poloha stavebních pozemků: 
severní část řešeného území (střed), severně od navržené obslužné komunikace  
 
Charakteristika stavebních pozemků:  
obdélníkový, lichoběžníkový tvar, podélná osa ve směru S – J     
 
Uliční šíře pozemků: cca 23,0 – 36,0 m   
 
• zastavitelná plocha stavebního pozemku vymezena: 

- hranicí zastavění na J ve vzdálenosti 5,0 m od hranice stavebního pozemku a uličního 
parteru 

- hranicí zastavění na V ve vzdálenosti 3,0 m od hranice stavebního pozemku 
- hranicí zastavění na S vzdálenosti 3,0 m od hranice stavebního pozemku 
- hranicí zastavění na Z ve vzdálenosti 3,0 m od hranice stavebního pozemku 

 
• poloha objektu hlavní stavby je limitována: 

- na J stavební čárou ve vzdálenosti 10,0 m od hranice stavebního pozemku v délce 12,0 m 
- na V stavební hranicí ve vzdálenosti 5,0 m od hranice stavebního pozemku v délce 15,0 m  

 
• plocha využitelná pro objekt stavby hlavní je max. 180 m2  
 
• dopravní obsluha – vjezd a vstup na stavební pozemek – bude řešena z dopravně obslužné 

komunikace od Z 
- garáž, kryté stání a parkování na ploše pozemku budou umístěny v návaznosti na vstup a 

vjezd 
- možná poloha garáže – přistavěná (event. vestavěná, částečně vestavěná) 

- optimální orientace vstupu do rodinného domu od J, V, Z 
 
• předpokládaný průběh hlavního hřebene rodinného domu: ve směru S – J; tj. kolmo k obslužné 

komunikaci 
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DŘÍTEČ – VÝCHOD                  
 
SKUPINA 23 
 
Označení stavebních pozemků:  RD 83  -  RD 92 
    
Poloha stavebních pozemků: 
severní část řešeného území (severovýchodní okraj), východně od navržené obslužné komunikace  
 
Charakteristika stavebních pozemků:  
Obdélníkový, lichoběžníkový tvar, podélná osa ve směru V – Z     
 
Uliční šíře pozemků: cca 16,0 – 19,0 m   
 
Omezující vlivy:  stavební hranice stavebního pozemku ozn.RD 103 je vymezena         
    ochranným  pásmem  stávajících případně  navržených  inž. sítí 
    v návaznosti  na severní  hranici stavebních  pozemků  ozn. RD  
    34 a 35; východní hranice  stavebních pozemků  ve vzdálenosti 
    min. 6,0 m od břehu místní vodoteče 

• zastavitelná plocha stavebního pozemku vymezena (RD 83, 85, 87, 89, 91) 
- hranicí zastavění na Z ve vzdálenosti 3,0 m od hranice stavebního pozemku a uličního 

parteru 
- hranicí zastavění na S ve vzdálenosti 3,0 m od hranice stavebního pozemku (RD 83 .... a 

uličního parteru) 
- hranicí zastavění na V vzdálenosti 3,0 m od hranice stavebního pozemku 
- hranicí zastavění na J ve vzdálenosti 3,0 m od hranice stavebního pozemku a hranicí 

společnou se sousedním RD (v max. délce 15,0 m) 

• poloha objektu hlavní stavby je limitována: 
- na Z stavební čárou ve vzdálenosti 8,0 m od hranice stavebního pozemku v délce 10,0 m 
- na S stavební hranicí ve vzdálenosti 10,0 m od společné hranice dvojdomu v délce 15,0 m  

• zastavitelná plocha stavebního pozemku vymezena (RD 84, 86, 88, 90, 92): 
- hranicí zastavění na Z ve vzdálenosti 3,0 m  od hranice stavebního pozemku a uličního 

parteru 
- hranicí zastavění na S ve vzdálenosti 3,0 m  od hranice stavebního pozemku a hranicí 

společnou se sousedním RD (v max. délce 15,0 m) 

• poloha objektu hlavní stavby je limitována: 
- na Z stavební čárou ve vzdálenosti 8,0 m od hranice stavebního pozemku v délce 10,0 m 
- na J stavební hranicí ve vzdálenosti 10,0 m od společné hranice dvojdomu v délce 15,0 m  

• plocha využitelná pro objekt stavby hlavní je max. 150 m2   (pro 1 část dvojdomu) 

• rodinný dvojdům je složen ze 2 RD - RD 83 + RD 84; 85 + 86; 87 + 88; 89 + 90; 91 + 92 (objekt 
dvojdomu vznikne zrcadlovým otočením základního hmotového půdorysného tvaru jedné části) 

• dopravní obsluha – vjezd a vstup na stavební pozemek – bude řešena z dopravně obslužné 
komunikace od Z 
- garáž, kryté stání a parkování na ploše pozemku budou umístěny v návaznosti na vstup a 

vjezd 
- možná poloha garáže – vestavěná, částečně vestavěná (event. přistavěná) 

- optimální orientace vstupu do rodinného domu od Z 

• předpokládaný průběh hlavního hřebene rodinného domu: ve směru S – J; tj. rovnoběžně 
s obslužnou komunikací 
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DŘÍTEČ – VÝCHOD                  
 
SKUPINA 24 
 
Označení stavebních pozemků:  OV 1 
    
Poloha stavebních pozemků: 
centrální část řešeného území , jižně od navržené hlavní obslužné komunikace  
 
Charakteristika stavebních pozemků:  
Nepravidelný  
 
Uliční šíře pozemků: cca 112,0 m (vč. stanoveného umístění parkoviště) 
    cca   65,0 m (východní uliční šíře)  
 
Omezující vlivy:  stavební hranice stavebního pozemku je na jihu vymezena         

ochranným  pásmem  stávajícího vedení trasy VN 35 kV s ochranným 
pásmem  

 
• zastavitelná plocha stavebního pozemku vymezena  

- hranicí zastavění na Z ve vzdálenosti 3,0 m od hranice stavebního pozemku resp. od hrany 
parkoviště 

- hranicí zastavění na S ve vzdálenosti 6,0 m od hranice stavebního pozemku a uličního 
parteru) 

- hranicí zastavění na V vzdálenosti 6,0 m od hranice stavebního pozemku a uličního parteru 
- hranicí zastavění na J vymezenou rozsahem OP VN elektro 

 
• poloha objektu hlavní stavby není limitována, velikost a architektonické řešení objektu bude 

reagovat na  charakter prostředí a okolní zástavby, nebude vytvářet nežádoucí výškové 
dominanty, které by významně ovlivnily vnímání sídla především při dálkových pohledech 

 
• plocha využitelná pro objekt stavby hlavní je max. 1200 m2    
 
 
• dopravní obsluha – vjezd a vstup na stavební pozemek – bude řešena z dopravně obslužné 

komunikace od S 
- parkování na ploše pozemku je stanoveno do jeho západní části z důvodu odsunutí od 

ploch bydlení 
- optimální orientace vstupu do objektu od S 

 
• předpokládaný průběh hlavního hřebene objektu: není stanoven, způsob zastřešení bude 

řešen individuálně v souladu s charakterem objektu 
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DŘÍTEČ – VÝCHOD                  
 
SKUPINA 25 
 
Označení stavebních pozemků:  OV 2 
    
Poloha stavebních pozemků: 
centrální část řešeného území , severně od navržené hlavní obslužné komunikace  
 
Charakteristika stavebních pozemků:  
Obdélníkový tvar, podélná osa ve směru V – Z     
 
Uliční šíře pozemků: cca 97,0 m   
 
Omezující vlivy:  stavební hranice stavebního pozemku je na jihu vymezena         

ochranným  pásmem  stávajícího trubního kanálu - meliorací 
 
• zastavitelná plocha stavebního pozemku vymezena  

- severní hranicí stavebního pozemku 
- hranicí zastavění na J vymezenou rozsahem OP trubního kanálu cca12,5 m od od hranice 

stavebního pozemku a uličního parteru 
- ve směru V – Z rozsahem stavebního pozemku s respektováním OP trubního kanálu 

 
• poloha objektu hlavní stavby není limitována, velikost a architektonické řešení objektu bude 

reagovat na  charakter prostředí a okolní zástavby, nebude vytvářet nežádoucí výškové 
dominanty, které by významně ovlivnily vnímání sídla především při dálkových pohledech 

 
• plocha využitelná pro objekt stavby hlavní je max.1000 m2    
 
 
• dopravní obsluha – vjezd a vstup na stavební pozemek – bude řešena z dopravně obslužné 

komunikace od J (umístění zrcadlově s OV1) 
- v rámci plochy OV 2 bude rovněž umístěno parkoviště pro potřeby zařízení občanského 

vybavení 
- optimální orientace vstupu do objektu od J 

 
• předpokládaný průběh hlavního hřebene rodinného domu: ve směru V – Z; tj. rovnoběžně 

s obslužnou komunikací, případně bude způsob zastřešení řešen individuálně v souladu 
s charakterem objektu 
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E) ŘEŠENÍ TECHNICKÉ VYBAVENOSTI 
 
 
E.1 Dopravní obsluha 
      (výkr. B 5 Návrh dopravního řešení) 
 
Dříteč leží na křižovatce třech krajských silnic III. třídy 
III/2985 Staré Hradiště, Ráby, Němčice, Dříteč 
III/29810  Sezemice, Němčice, Dříteč, Vysoká nad Labem, Hradec Králové 
III/298/11 Dříteč, Újezd u Sezemic 
 
 Lokalita bude dopravně napojena přes stávající místní obslužnou komunikaci na silnici 
III/29810 (Sezemice – Hradec Králové) v JZ části.  

Druhé dopravní napojení bude hlavní navrhovanou komunikaci severním směrem přes 
nově vznikající lokalitu RD (mimo řešení této ÚPP) na silnici III/29811. Tím dojde k odlehčení 
dopravní zátěže v místě jihozápadního vjezdu do území o vozidla směřující směrem na Hradec 
Králové a Býšť.   

Šířkové uspořádání hlavní komunikace a její severní zakončení, je navrženo s ohledem na 
reálnost zastavění  území severně od řešené lokality (Změny III.).  
 Nově navržená hlavní místní obslužná komunikace bude průjezdná s šířkou 6,0 m a 
s minimálními poloměry obrub 8,0 m. Z této komunikace budou odbočovat místní obslužné 
komunikace v režimu obytné zóny (průjezdné, nebo slepé). Délka hlavní komunikace v řešeném 
území je 654 m. 
 
 Přímo z hlavní navržené komunikace bude mít přístup orientováno 19 rodinných domů 
(z celkového počtu 92 RD) a 2 plochy občan. vybavenosti. 
 Navržené komunikace odbočující z hlavní komunikace (od západu) – vše obytné zóny 
(pořadové číslo / levá – pravá): 
   
1  P  slepá komunikace šíře 5,5 a délky 222 m ukončená parkovištěm veřejné zeleně  
 – obsluhuje  celkem 10 RD 
2  P slepá komunikace š. 4,5 d. 285 m ukončená obratištěm – obsluhuje 9 RD 
 
3  P hospodářský sjezd k pozemkům ležícím východně od vodoteče 
 
4  L průjezdná komunikace š. 4,5 a 5,5 m celkové délky 627 m se čtyřmi slepými ulicemi  š. 

3,5 m (dl. celkem 231,0m) a š. 5,5 m (dl. 87,0m) a jednou průjezdnou ulicí š. 5,5 m délky 75 
m – obsluhuje celkem 38 RD (+ 1 RD nad rámec této US) 

5  L dtto 4 L 
6  L slepá komunikace š. 6,0 celkové délky 130,0 m s jednou odbočkou slepé komunikace š. 3,5 

m dl. 78,0 m 
 tato komunikace obsluhuje celkem 12 RD 
7  P slepá komunikace š. 3,50 m celkové délky 41,0 m – obsluhuje 4 RD (2 dvojdomy) 
 
 
 Podél navrhovaných komunikací budou ponechány volné přidružené koridory – prostory – 
inženýrských sítí.  
 
 
• navrhovaná skladba komunikace hlavní 
             konstrukce: NN 607 kat. list NN 6 - 3 
 asfaltobeton jemnozrnný III. tř.   40 mm 
 obalované kamenivo střednězrnné II. tř.  60 mm 
 štěrkodrť             170 mm 
 upravená zhutněná pláň                                        
    Hv celkem          270 mm 
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• navrhovaná skladba komunikací vedlejších  
             konstrukce: NN 613 kat. list NN 6 - 5 
 asfaltobeton střednězrnný III. tř.   40 mm 
 obalované kamenivo jemnozrnné II. tř.  40 mm 
 štěrkodrť             170 mm 
 upravená zhutněná pláň                                        
    Hv celkem          250 mm 
 
 
• navrhovaná skladba komunikace vedlejší – rozebíratelná 
             konstrukce: DN 604 kat. list DN 6 - 2 
 dlažba I.tř.               100 mm 
 ložní vrstva        30 mm 
 vibrovaný štěrk            160 mm 
 štěrkodrť             170 mm 
 upravená zhutněná pláň                                                
    Hv celkem          460 mm 
 
 
Doprava v klidu 
 Urbanistická studie předpokládá, že parkování automobilů se bude odehrávat převážně na 
pozemcích vlastníků jednotlivých RD. Šířkové uspořádání uličního prostoru však umožňuje 
vybudování parkovacích zálivů šíře 2,0 m ( min. 1,80 m) v souběžných přidružených prostorech . 
 Dopravním značením lze umožnit krátkodobé odstavování vozidel na komunikacích, které 
mají šířku minimálně 5,5 m. 
 Umístění a počet parkovacích míst je pouze orientační. 
 
kolmá stání – centrum  5,0 × 2,3 m 13 ks 
kolmá stání – jih   5,0 × 2,3 m 14 ks 
kolmá stání – západ  5,0 × 2,3 m 22 ks 
 
podélná stání    5,5 × 2,0 (1,8) m  71 ks 
               120 ks 
 
• navrhovaná skladba parkoviště  
             konstrukce: P C01 kat. list P C - 1 
 asfaltobeton střednězrnný III. tř.   40 mm 
 obalované kamenivo jemnozrnné II. tř.  40 mm 
 štěrkodrť             170 mm 
 upravená zhutněná pláň                                        
    Hv celkem          250 mm 
 
• příklad skladby parkoviště z vegetačních dílců (např. PURUPLAST) 
          vegetační dílec         50 mm 
 ložní vrstva z drti               20 mm 
 štěrk  - drenážní vrstva (0/32 mm)        200 mm 
 upravená pláň                                                                    
    Hv celkem          270 mm 
 
 
Cyklistická doprava 
 Řešeným územím neprochází žádná cyklistická stezka. 
Studie navrhuje trasu cyklostezky, která bude v řešeném území vedena podél východní hranice – 
mezi zástavbou RD a vodotečí.  

V severní části je cyklostezka vedena dvěmi trasami. Jedna nadále kopíruje vodoteč, druhá 
využívá dostatečnou šíři veřejné zeleně pod trasou VVN a je vedena podél hlavní obslužné 
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komunikace (u dvojdomů).   
Mimo cyklostezku bude provoz cyklistů veden společně s dopravou motorovou po navržených 
místních obslužných komunikacích.  
 
 
Pěší doprava 
 Podél celé délky hlavní průjezdné komunikace je navržen oboustranný chodník pro pěší (v 
severní části stezka pro pěší a cyklisty), oddělený od motorové dopravy zvýšenou obrubou a 
úzkým dělícím pásem zeleně. Chodníky jsou navrženy v rozebíratelné skladbě z důvodu vedení 
nových inženýrských sítí. Šířka alespoň jednoho chodníku je vždy minimálně 2,0 m. 
 Vedlejší komunikace jsou navrženy s režimem obytné zóny s dopravou pěších vedenou 
společně s dopravou motorovou. Šířkové poměry jejich přidružených koridorů (v případě potřeby) 
umožňují vybudování oddělených pruhů pro pěší.     
 
 
• navrhovaná skladba chodníku - rozebíratelná 
            konstrukce: KN C05 kat. list KN C - 2 
           zámková betonová dlažba      60 mm 
 lože z drti (2 - 5 mm)               30 mm 
 štěrkodrť ŠD                                   150 mm 
 upravená zhutněná pláň                                                             
    Hv celkem          240 mm 
 
 
 
 
E.2 Technická infrastruktura 
      (Výkres B 4 Návrh technické infrastruktury) 
 
Ze stávajících inž. sítí se v řešeném území nachází tato vedení: 
- vrchní vedení elektro VVN 110 kV č. 1174 a 1153 – bude respektováno 
- vrchní vedení elektro VN 35 kV č. 868 – bude respektováno 
- trubní kanály zemědělské vodohospodářské správy – budou respektovány  
- 2 × podzemní vedení komunikační sítě – obě budou přeložena  
 
Všechny inženýrské sítě pro napojení rozvojového území procházejí v těsné blízkosti hranice 
řešeného území. 
 
 
 
E.2.1. Odkanalizování a odvodnění území 
 
 Řešeným územím prochází několik trubních kanálů ve správě zemědělské 
vodohospodářské správy. Ochranné pásmo činí 4 m od osy potrubí na obě strany. V takto 
vymezeném ochranném pásmu nebudou situovány žádné stavby. Trubní kanály nelze použít pro 
vypouštění odpadních ani dešťových vod. 
 
 Obec má vybudovaný systém jednotné kanalizace včetně zaústění na čistírnu odpadních 
vod Dříteč. ČOV je umístěna u Labe západně od zástavby. 
 Řešená lokalita bude odkanalizována oddílnou kanalizační sítí, přičemž dešťová kanalizace 
bude odvodňovat pouze zpevněné plochy veřejných prostranství. 
 
 Splašková kanalizace bude zaústěna do stávající stoky procházející jihozápadně od 
lokality. Konkrétní technologie (gravitace, výtlak, čerpání) bude nutné určit až v podrobnějším 
stupni projektové dokumentace. 
 V grafické příloze jsou trasy kanalizace zakresleny pouze orientačně (urbanistická studie 
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neměla k dispozici výškové zaměření území). 
 
 Dešťová kanalizace je řešena pouze pro odvádění dešťových vod ze zpevněných ploch 
komunikací. Dešťové vody ze stavebních parcel budou řešeny zasakováním na jednotlivých 
parcelách. 
 
 Rovněž dešťová kanalizace je vzhledem ke stupni územně plánovacích podkladů řešena 
pouze základními liniemi dešťových stok. 
 
 Způsob odstraňování (zasakování) dešťových vod z komunikací bude nutné podrobně 
posoudit (navrhnout) na základě upřesnění několika podmiňujících faktorů: 
 

1. výpočet kapacity stávající jednotné kanalizační sítě (pro případné zaústění bezpečnostních 
přepadů) 

 
2. konkrétní plochy konkrétních povrchů komunikací (dlažba, litý asfalt, zatravňovací 

(vegetační) dílce) 
 
3. hydrogeologický průzkum 

 
4. výškopisné zaměření území 

 
 
 
E.2.2. Zásobování vodou  
 Dříteč je napojená na skupinový vodovod Pardubice přívodním řadem PVC 160 přes 
Sezemice a Lukovnu (VDJ Kunětická hora a VDJ Mikulovice). Větev vodovodu je koncová a voda 
v síti kvalitou odpovídá požadavkům ČSN 757111.  
 
 Lokalita bude na třech místech napojena na stávající veřejný vodovod v obci, který má dle 
VAK Pardubice, a.s. pro pokrytí požadovaných potřeb dostatečnou kapacitu. Navržený vodovod 
bude z PVC 110 a bude částečně zokruhován. Nový vodovod bude veden v přidruženém prostoru 
inženýrských sítí (zeleň, nebo rozebíratelný chodník). 
   

Pro pokrytí potřeb požární vody je navržena dostatečná dimenze nových vodovodů, na 
kterých budou osazeny podzemní hydranty. Další možností odběru požární vody pro řešenou 
lokalitu je odběr z umělé vodní nádrže při severní hranici území. 
 
Bilance potřeb pitné vody pro bydlení: 
Qd = 92 RD × 3,5 obyv. × 150 l/d 
Qd = 322 obyv. × 150 l/d 
Qd = 48.300 l/d 
 
Qdmax = Qd × 1,5 
Qdmax = 48.300 × 1,5 
Qdmax = 72,45 m3/d 
 
Qh = Qdmax × 1,8 
Qh = 72.450 × 1,8 
Qh = 1,509 l/s 
 
Bilance potřeb pitné vody pro navrženou občanskou vybavenost: 
Qd = 10 zaměstnanců × 50 l/d 
Qd = 500 l/d 
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Bilance potřeb pitné vody pro občanskou vybavenost z důvodu nárůstu počtu obyvatel: 
Qd = 322 obyvatel × 20 l/d 
Qd = 6.440 l/d 
 
E.2.3. Plynovod  
 Obec Dříteč je plně plynofikována středotlakou plynovodní sítí, zásobenou regulační stanicí  
Dříteč. 
 Pro lokalitu bude navržen ekologický způsob vytápění - zemním plynem. 
Lokalita bude napojena na středotlakou plynovodní síť obce a to na třech místech. Plynovod bude 
veden v přidruženém prostoru inženýrských sítí (zeleň, nebo rozebíratelný chodník) podél místních 
obslužných komunikací a bude částečně zokruhován. Dimenze navrhovaných STL plynovodů 
budou dn 63, pouze krátké zaslepené řady budou v dn 50. 
 
Bilance potřeb: 
92 RD × 2 m3/h = 184 m3/h 
92 RD × 2500 m3/rok = 230.000 m3/rok  
 
OV = 12 m3/h 
OV = 15.000 m3/rok  
Bilanci potřeb zemního plynu pro navržené plochy občanské vybavenosti nelze určit bez 
konkrétního podnikatelského záměru. 
 
 
 
E.2.4. Elektrifikace 
Řešeným územím procházejí stávající trasy vrchního vedení VVN a VN elektro: 
VVN č. 1174 a 1153 - ochranné pásmo činí 15 m od krajního vodiče 
VN č. 868 ochranné pásmo činí 10 m od krajního vodiče 
 
 Zásobování elektrickou energií bude možno zajistit za předpokladu vybudování nové 
trafostanice 35/0,4 kV dle schváleného územního plánu a jeho změn. S ohledem na vyšší 
využitelnost území je navržena trafostanice typu BetonBau s připojením zemními kabely 35 kV ze 
stávajícího vedení č. 868. Ve výkresové části jsou zakresleny 2 potenciální plochy pro možné 
umístění TS. 
 Rozvod nízkého napětí bude proveden zemními kabely, uloženými v přidruženém prostoru 
inženýrských sítí a ukončen kabelovou a připojovací skříní, které budou osazovány do pilířů v 
oplocení jednotlivých stavebních pozemků. 
 
Bilance potřeb EE pro bydlení: 
Pi = 92 RD × 11 kW 
Pi = 1012 kW 
 
Ps = Pi × 0,38 
Ps = 1012 kW × 0,38 
Ps = 385 kW 
 
Bilance potřeb EE pro občanskou vybavenost: 
 
min. Pi  = 66 kW 
min. Ps = 26 kW 
Bilanci potřeb zemního plynu pro navržené plochy občanské vybavenosti nelze určit bez 
konkrétního podnikatelského záměru. 
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E.2.5. Telekomunikace 
 Řešeným územím procházejí dvě podzemní vedení komunikační sítě.   

1. trasa PVKS - od místa JZ vjezdu severním směrem  
Tato trasa bude přeložena do navrhovaného koridoru inženýrských sítí a v severní části 
poblíž NTS 1 se napojí na původní trasu. 

2. trasa PVKS – na pozemku RD 8 a 9 (u navrhovaného sportoviště) 
      Jedná se o stranovou přeložku délky 46 m. 
 
 Obě vedení jsou navržena k přeložení. 
 

 Napojovací bod na veřejnou komunikační síť Telefónica O2 Czech Republic, a.s. je situován 
na parcele č. 365/3 při Z vjezdu do lokality. Od tohoto bodu jsou navrženy telekomunikační kabely 
do lokality, včetně umístění nového síťového rozvaděče typu SIS300. V lokalitě bude  dále 
rovnoměrně rozmístěno cca 9 ks účastnických rozvaděčů typu SIS 1.  Z nich budou vedeny 
staniční kabely v přidruženém prostoru inženýrských sítí (zeleň, nebo rozebíratelný chodník) podél 
místních obslužných komunikací. 
 
 
 
E.2.6. Veřejné osvětlení 
 Předpokládaným napojovacími bodem veřejného osvětlení bude nová spínací skříň při 
navrhované transformační stanici NTS 2. Z tohoto místa budou kabely vedeny v zeleném pásu 
(koridoru inženýrských sítí) podél všech nově navržených obslužných komunikací. Veřejné 
osvětlení bude provedeno bezpaticovými stožáry (v = 4,0 – 6,0 m) se vzdáleností cca 20 - 25 m. 
Pro danou lokalitu to znamená cca 70 ks pouličního osvětlení. 
 
 
 
E.2.7. Uložení technického vybavení a podmínky připojení tras technického vybavení 
 Souběžně s obslužnými komunikacemi je navržen přidružený prostor pro uložení 
inženýrských sítí. Pod komunikacemi, pod vjezdy na pozemky RD a při křížení jednotlivých sítí 
budou řešena ochranná opatření proti mechanickému poškození.  
 Přidružené prostory řeší společné trasy inženýrských sítí v odpovídajícím  normativním 
(ČSN 73 6005) prostorovém uspořádání spotřebních sítí technického vybavení a sítí podružných 
(přípojkových). 
 Domovní přípojky inženýrských sítí budou realizovány vždy ze stejné strany jako vjezdy na 
pozemky a budou ukončeny v připojovacích objektech požadovaných správci sítí a situovaných ve 
vymezených plochách. Trasy přípojek budou v souladu s obecnými stavebními předpisy, tj. 
vyhláškou MMR č. 137/1998 Sb. “O obecných technických požadavcích na výstavbu“, s normou 
ČSN 73 6005 “Prostorové uspořádání sítí technického vybavení“ a se zákonem č. 458/200 Sb. 
Nové stavby technického vybavení budou realizovány dle vyhlášek platných v době realizace. 
 Plochy pro dopravní obsluhu a souběžné přidružené prostory pro technické vybavení určují 
šíři uličního parteru a zůstanou jako plochy veřejné. Uliční parter navržen : 
 
uliční parter   komunikace    přidružené prostory 
 
32,75 m   6,00 m (+3,00 m cyklostezka) 11,50 + 3,50 + 8,75 m 
32,75 m   3,50 m (+ 3,00 m cyklostezka) 14,00 + 3,50 + 8,75 m 
 
15,00 m   6,00 m    4,50 m + 4,50 m 
12,50 m   6,00 m    3,50 m + 3,00 m 
12,50 m   5,50 m    3,50 m + 3,50 m 
12,50 m   3,50 m    5,00 m + 4,00 m 
10,80 m   4,50 m    3,20 m + 3,10 m 
10,80 m   4,50 m    3,50 m + 2,80 m 
10,80 m   3,50 m    4,50 m + 4,50 m 
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  6,50 m   3,50 m    1,00 m + 2,00 m 
  4,55 m   2,00 m (chodník)   1,00 m + 1,55 m 
 
jednostranně obestavěné komunikace - střed 
  9,50 m   6,00 m    3,00 m + 0,50 m bezp. odstup 
  9,50 m   5,50 m    3,50 m + 0,50 m bezp. odstup 
  8,50 m   4,50 m    3,50 m + 0,50 m bezp. odstup 
 
 Před započetím zemních prací nutno zaměřit a vytyčit všechny inženýrské sítě. 
 Následná dokumentace pro technickou infrastrukturu bude obsahovat veškerou přípravnou 
dokumentaci na všechny druhy sítí. 
 
 
E.2.8. Vymezení asanací a asanačních úprav 
 Z důvodu prostorového uspořádání řešeného území a inženýrských sítí budou zrušeny 
(přeloženy) 2 úseky podzemního vedení komunikační sítě, které procházejí řešeným územím.  
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A)  ÚVOD 
 
A.1. Základní údaje, zadání úkolu 
 
 Územní studie byla zpracována na základě požadavku objednatele, který spočívá ve 
věcné úpravě původně zpracované  Urbanistická studie s regulačními prvky na rozvojové území 
Dříteč – východ. Ta byla zpracována na základě smlouvy o dílo č. 05/2006 z června roku 2006 
firmou Atelier AURUM s.r.o. Pardubice. 
 Předmětem této smlouvy o dílo byla urbanistická studie zpracovaná ve 2 etapách – koncept 
– variantní řešení, návrh – komplexní řešení vybrané varianty. 

Cílem zpracování bylo navrhnout prostorové uspořádání dané lokality, regulační prvky pro 
novou zástavbu, napojení na místní dopravní síť a na stávající inženýrskou infrastrukturu. 

Úprava tohoto dokumentu spočívá v úpravě vymezení řešeného území, vymezení ploch 
veřejných prostranství resp. ploch veřejné zeleně a ploch občanského vybavení na úkor ploch 
původně vymezených pro rodinnou výstavbu.  
 
 
A.2. Vazby na územně plánovací dokumentaci 
 
 Obec Dříteč má zpracovanou a vydanou územně plánovací dokumentaci – Územní plán 
Dříteč  (zpracoval Atelier „AURUM“ s.r.o. Pardubice 2010-2011) – vydání 28.4.2011, nabytí 
účinnosti 1.6.2011.  
Území řešené územní studií je, vzhledem ke své rozloze, členěno do více ploch s rozdílným 
způsobem využití,  jsou to:  

• BP  plochy bydlení v rodinných domech – příměstské  
• PVk  plochy místních, obslužných a účelových komunikací 
• ZV  plochy zeleně na veřejných prostranstvích 
• ZVp vnitrosídelní zeleň přírodního charakteru 
• DP  dopravní plochy - parkoviště 

 
 
A.3. Použité podklady 
 
• digitální mapa KN 
• průzkumy provedené v terénu, fotodokumentace  
• vyjádření dotčených správců inženýrských sítí 
• informace o parcelách 
 
 
A.4. Vymezení území a konfigurace terénu 
 
 Území řešené územní studií se nachází východně od zastavěného území obce Dříteč, jižně 
od silnice III/29811 a východně od III/29810. Západní a jihozápadní hranici tvoří stávající nebo 
nově vznikající zástavba. Na severu je území vymezeno pozemkově oddělenou místní účelovou 
komunikací, na východě trasou místní vodoteče. Jižní cíp je vymezen pozemkovými hranicemi 
ppč. 124/3 a stávajícím sportovním areálem. 
 Terén je rovinný s minimálním výškovým rozdílem. Celková rozloha řešeného území je cca 
17,75 ha. 
 
 
 
 
 
 



pohled jihozápadním směrem na JZ vjezd do lokality pohled severozápadním směrem na JZ vjezd do lokality

pohled severozápadním směrem na JZ vjezd do lokality pohled severním směrem k požární nádrži

pohled jižním směrem ke Kunětické Hoře pohled jihozápadním směrem ke kostelu

( jihozápadní část lokality ) ( západní část lokality )

( severní - severozápaní část lokality )( jižní - jihozápadní část lokality )



pohled východním směrem
( severovýchodní část lokality )

pohled jižním směrem ke Kunětické Hoře
( jižní - jihozápadní část lokality )

pohled západním směrem k požární nádrži

pohled jidovýchodním směrem
( východní část řešené lokality )

pohled jihozápadním směrem ke kostelu
( jihozápadní část lokality )

nová výstavba sousedící s jihozápadní hranicí řešené lokality
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B) ŠIRŠÍ VZTAHY 
 
B.1. Poloha lokality vzhledem k území obce 
 
 Lokalita určená pro rozvoj nové zástavby je situována v přímé návaznosti na východní část 
zastavěného území obce Dříteč (téměř podél celé východní hranice sídla). Severně od řešené 
lokality je v realizaci nová zástavba obytných domů. 

Docházková vzdálenost do centra je v rozsahu cca 350 – 800 m. 
 
 
B.2. Stávající technická vybavenost 
 
DOPRAVA 
 Obcí Dříteč prochází ve směru JV – S silnice III/29810 (západně od rozvojové lokality). Na 
ni se napojuje místní obslužná komunikace, ze které je  řešena dopravní obsluha daného 
rozvojového území od jihozápadu. Další dopravní napojení je navrhováno přes místní účelovou 
komunikaci severním směrem (samostatně řešenou lokalitou zástavby RD) na silnici III/29811. 
 
 Podél stávajících komunikací jsou vedeny stávající inženýrské sítě, na které bude 
rozvojová lokalita napojena. 
 
V ploše řešeného území jsou zařízení a vedení tras těchto inženýrských sítí: 

• vrchní vedení elektro VVN 110 kV 
• vrchní vedení elektro VN 35 kV 
• podzemní vedení komunikační sítě 
• trubní kanál (meliorace) 
• severní část (jihozápadně od požární nádrže) – inženýrské sítě (kanalizace, vodovod, 

plynovod, NN, VO ...) procházejí v těsné blízkosti hranice řešeného území 
 
Inženýrské sítě byly vyznačeny dle podkladů jednotlivých správců. V zájmové lokalitě se mohou 
vyskytnout i neevidovaná vedení. Před započetím zemních prací bude nutné vytyčení veškerých 
inženýrských sítí. 
 
 
C) URBANISTICKÉ ŘEŠENÍ A ZASTAVOVACÍ PODMÍNKY 
 
C.1. Limity v řešeném území 
 
 Zastavitelnost území omezují ochranná a bezpečnostní pásma, manipulační pruhy 
stávajícího a navrhovaného  technického vybavení, hydrogeologické podmínky, radonová aktivita 
z podloží, spádové poměry terénu a orientace ke světovým stranám. 
 
Stávající technické vybavení: 
• vrchní vedení  elektro VVN 110 kV 

- trasa vedení prochází severovýchodním okrajem řešené lokality (ve směru SZ – JV) 
      ochranné pásmo: 15,0 m (na obě strany od krajního vodiče) 

 
• vrchní vedení elektro VN 35 kV 

- trasa vedení prochází podél západní hranice řešeného území, při dopravním napojení 
lokality se napojuje na stávající TS, odtud vede další trasa, která odbočuje jihovýchodním 
směrem 

      ochranné pásmo: 10,0 m (na obě strany od krajního vodiče) 
• podzemní vedení komunikační sítě 

- trasy procházejí podél JZ hranice řešeného území a ve směru S – J západní částí 
řešeného území 
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ochranné pásmo: 1,5 m (na obě strany od obrysu kabelového vedení) 
• trubní kanál (meliorace) 

- potrubí jsou trasována v západní části řešeného území ve směru S – J a podél místní 
účelové komunikace ve směru V – Z  

      ochranné pásmo: 4,0 m (na obě strany od obrysu potrubí) 
 
Do řešeného území mohou zasahovat i ochranná a bezpečnostní pásma stávajících  inženýrských 
sítí, které procházejí za hranicí rozvojové lokality (JZ od požární nádrže). 
 
Navrhované technické vybavení: 
• kabelové vedení elektro VN – 35 kV 

- trasy, které napojují navržené trafostanice NTS 1 event. NTS 2 v jižní části území  
      ochranné pásmo: 1,0 m (na obě strany od obrysu kabelového vedení) 

• trafostanice (NTS 1event. NTS 2) 
- nové trafostanice – NTS 1 – při severní hranici řešeného území; NTS 2 – při navržené 

obslužné komunikaci v jižní části území  
      ochranné pásmo: 2,0 m (od objektu TS) 

• kabelové vedení elektro NN – 1 kV  
      ochranné pásmo: 1,0 m (na obě strany od obrysu kabelového vedení) 

• kabelový rozvod NN – veřejné osvětlení 
      ochranné pásmo: 1,0 m (na obě strany od obrysu kabelového vedení) 

• podzemní vedení komunikační sítě (PVKS) 
      ochranné pásmo: 1,5 m (na obě strany od obrysu kabelového vedení) 

• vodovod 
      ochranné pásmo: 1,5 m (na obě strany od vodovodu) 

• kanalizace splašková 
      ochranné pásmo: 1,5 m (na obě strany od obrysu kanalizace s ohledem  
                  na hloubku uložení) 

• kanalizace dešťová 
      ochranné pásmo: 1,5 m (na obě strany od obrysu kanalizace s ohledem   
                          na hloubku uložení) 

 
Trasy navržených inženýrských sítí jsou vedeny v přidružených prostorech (koridorech) podél 
navržených a stávajících obslužných komunikací, kanalizace jsou umístěny v těchto komunikacích.  
Řešené  území je  z východní strany omezeno manipulačním pásem v š. 6,0 m od břehu místní 
vodoteče a z jihozápadní strany ochranným pásmem přeloženého kabelu komunikační sítě. 
 
                       
C.2. Návrh urbanistické koncepce 
 
 Řešená lokalita navazuje z východu na zastavěné území obce Dříteč, je rozdělena místní 
účelovou komunikací na dvě části – severní a jižní. Na jižním okraji je v návaznosti na stávající 
hřiště navržena plocha pro veřejnou zeleň s možným umístěním hracích prvků pro děti. 
 Dle mapy KN se rozvojová plocha nachází na ppč. 592/23; 592/6; 592/21; 563; 634/1; 
592/24; 592/11; 567/3; 592/12; 568; 592/22; 592/18 – část; 562; 592/14; 546; 541; 539; 592/9; 
592/19; 509/2; 592/10; 592/13; 592/20; 592/15; 592/17; 1005/1; 481; st. 31/3 – část; 592/1; 592/16; 
365/17; 365/16; 365/12; 365/6; 365/3; 365/15; 365/9; 365/4; 424/9 – část; 424/18; 424/3 – část; 
424/2 – část; 424/4; 424/5; 424/6; 424/7; 100/6. 
 Zastavitelnost řešeného území je omezena ochrannými pásmy stávajících inženýrských 
sítí, které vedou podél místních obslužných komunikací a za zahradami nově vznikající zástavby 
při jihozápadní hranici lokality. Návrh členění území respektuje také ochranná pásma vrchního 
vedení elektro VVN a VN a vedení trubních kanálů (meliorace). 
 Při využití stavebních pozemků bude ponechán volný nezastavitelný koridor v rozsahu 
zmíněných ochranných pásem. 
 Urbanistická koncepce vychází z optimálního vymezení  zastavitelné plochy, z daných 
přírodních podmínek, z požadavku na velikost stavebních parcel (cca 1000 m2) a možnosti 
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dopravního napojení. Snahou je v daném území nabídnout optimální počet rodinných domů 
s možností výběru velikosti stavební parcely a její orientace ke světovým stranám. 
 Vzhledem k rozsahu rozvojové lokality jsou v území navrhovány kromě stavebních 
pozemků pro rodinné bydlení také 2 plochy pro občanské vybavení, 1 dopravní plocha (bez 
specifikace – dle ÚP) a plochy veřejné zeleně. 
 Dopravní řešení umožňuje vytvořit skupiny rodinných domů specifických požadavků 
vyplývající z jejich polohy k obslužné komunikaci, k orientaci předpokládaného vstupu do 
rodinného domu a k orientaci pozemku ke světovým stranám. 
 Návrh zástavby byl prověřován již původní urbanistickou studií. V této dokumentaci byl 
návrh zástavby v I. etapě zpracován ve 3 variantách, které se lišily dopravním systémem, 
umístěním ploch veřejné zeleně a uspořádáním objektů RD. 
 
 Návrh členění řešeného území ve všech prověřovaných variantách respektoval ochranné 
pásmo vrchního vedení elektro (VVN, VN). 
 
 
 
URBANISTICKÉ ŘEŠENÍ: 
 

Řešené území má nepravidelný tvar, svojí západní hranicí navazuje  na stávající nebo nově 
vznikající zástavbu, z východní strany je vymezeno trasou vodního toku. Severní a jižní hranice 
jsou dány hranicemi sousedících pozemků. 

Podél jihozápadní hranice (v návaznosti na vznikající zástavbu) je ponechán volný prostor 
v šířce ochranného pásma přeloženého komunikačního vedení (cca 3,0 m). 
Na východě je řešené území vymezeno manipulačním pruhem o š. 6,0 m od břehu místní 
vodoteče. Rozvržení nové zástavby je výrazně ovlivněno trasováním vrchního vedení elektro (VVN 
a VN) a trubního kanálu. 

Urbanistická koncepce je založena na průjezdné dopravně obslužné síti, která bude na 
západě napojena na místní obslužnou komunikaci (dále na průjezdný úsek silnice III/29810). Na 
severu bude navazovat přes místní obslužnou komunikaci (je řešena v jiné PD a realizována) na 
silnici III/29811.  

Podružným dopravním napojením řešené lokality je možnost vjezdu motorových vozidel na 
navrhované parkoviště za obecním úřadem (západ lokality) bez možnosti vjezdu do zbytku lokality. 
Propojení pouze pro pěší a cyklisty.  

Hlavní průjezdná komunikace je řešena v š. 6,0 m, ostatní obslužné komunikace jsou v š. 
5,5; 4,5 a 3,5 m. Komunikační systém je navržen tak, aby byl umožněn průchod – průjezd do 
okolní krajiny (na pozemky východně od vodoteče). 

Nová zástavba je uspořádána v rastrové struktuře (severní část), v kontrastu k ní je do 
území vložena lokalita s obratištěm a hnízdovou zástavbou (jižní část). 

Dopravně obslužné komunikace jsou oboustranně obestavěné (kromě území v okolí 
‘‘centrální‘‘ plochy veřejné zeleně), rodinné domy jsou převážně orientovány svými  hřebeny kolmo 
k těmto komunikacím. Větší pozemky, které umožňují umístit objekty RD rovnoběžně 
s komunikací, jsou navrhovány podél východní hranice řešeného území, podél vodního toku. Tato 
řada rodinných domů se stáčí směrem na západ, větší plochy vymezených pozemků umožní 
řešení větších rodinných domů (např. přízemní – půdorysného tvaru „L“). Plošně rozsáhlejší 
pozemky jsou také situovány v návaznosti na stávající venkovskou zástavbu Dřítče.  

V trase původní polní cesty rozdělující území na severní a jižní část je navrhována nová 
komunikace, která obsluhuje hnízdovou zástavbu (na jihu), zároveň umožňuje průjezd na sousední 
obhospodařované pozemky východně od vodoteče tvořící východní hranici lokality. Z této 
komunikace ve východní části odbočuje směrem severním místní komunikace, která se na 
severním okraji řešené lokality napojuje na komunikaci realizovanou v navazující lokalitě severně 
od řešeného území. Z této místní (průjezdné) komunikace, procházející řešeným územím ve 
směru S-J, odbočují západním směrem místní komunikace, které zajišťují dopravní obsluhu 
přilehlé zástavby.    

Hnízdová zástavba na jihovýchodním okraji je v jižní části propojena pěší stezkou 
s plochou budoucí veřejné zeleně. 
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V severním okraji řešeného území je navržena lokalita s pěti dvojdomy, které jsou 
orientovány svými hřebeny střech rovnoběžně s obslužnou komunikací. 
 

Objekty rodinných domů v řešeném území jsou umístěny mimo ochranná pásma (vrchní 
vedení elektro VVN a VN a trubní kanál). 

Podle potřeby je možné umístit odstavná stání v návaznosti na vjezdy na stavební 
pozemky. Šířkové uspořádání uličního parteru umožňuje vést chodníky  podél obslužných 
komunikací v pásech veřejné zeleně při vynechání parkovacích stání. 

 
 
Zeleň 

Urbanistickou koncepci významně doplňuje navržená zeleň ve formě liniové i plošné. Podél 
obslužných komunikací jsou zatravněné plochy s uličním stromořadím nebo keřovou výsadbou.  

Větší plochy veřejné zeleně – parkově upravené jsou situovány v ‘‘centrální‘‘ části lokality 
v návaznosti na stavební pozemky OV1 a OV2 pro občanskou vybavenost, v jižní části (v 
návaznosti na plochu stáv. sportoviště) v západní části lokality (návaznost na obecní úřad a 
restauraci, MŠ ...) a v území dotčeném průchodem VVN u lokality dvojdomů. 

 
Umístění kontejnerových stání pro separaci odpadu je uvažováno v návaznosti na plochy 

pro občanskou vybavenost (západně od OV2, vhodně odcloněné zelení). 
 
Také podél vodního toku je ponechán volný zelený pás pro cyklostezku doplněnou vhodnou 

výsadbou. 
 
 
VYHODNOCENÍ PLOŠNÉHO USPOŘÁDÁNÍ A BILANCÍ V ŘEŠENÉM ÚZEMÍ: 
 
plocha řešeného území       177.158 m2 
z toho plocha pro bydlení (pozemky RD)      95.569 m2 

plocha pro občanské vybavení (2 pozemky)        8.366 m2 

plochy pro dopravu (komunikace)         12.300 m2 

plochy pro dopravu (nespecifikovaná – dle ÚP)         2.329 m2 

ostatní plochy (veřejná zeleň + přidružený prostor inž. sítí)      58.594 m2 
plocha koridoru ochranného pásma trubního kanálu                    5.172 m2 
navrhovaný počet RD                          92 
průměrná plocha stavebního pozemku                 1.039 m2 
předpokládaný počet obyvatel (3,5 obyv./RD)                   322 
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D. REGULAČNÍ PRVKY PLOŠNÉHO A PROSTOROVÉHO USPOŘÁDÁNÍ 
ZÁSTAVBY V ŘEŠENÉM ÚZEMÍ 

 
D.1 Funkční využití území  
 Řešená lokalita leží téměř celá mimo zastavěné území obce. 
 Funkčně je platným územním plánem rozdělena do těchto ploch: 

• BP  plochy bydlení v rodinných domech – příměstské  
• PVk  plochy místních, obslužných a účelových komunikací 
• ZV  plochy zeleně na veřejných prostranstvích 
• ZVp vnitrosídelní zeleň přírodního charakteru 
• DP  dopravní plochy - parkoviště 

 
 
P l o c h y    b y d l e n í    v    r o d i n n ý c h    d o m e c h   –   p ř í m ě s t s k é    BP 
Hlavní využití: 
Téměř výhradně bydlení, se zahradami a chovem drobného hospodářského zvířectva 
Podmínky využití: 

§ Přípustné využití: 
§ rodinné domy včetně doplňkových drobných staveb, se zahradami okrasnými a užitkovými  
§ stavby a zařízení pro maloobchod, služby a veřejné stravování bez negativních vlivů na 

životní a obytné prostředí sídla 
§ stavby a zařízení pro ubytování (stavby v prostorových parametrech rodinného domu) 
§ plochy veřejné a izolační zeleně 
§ dětská hřiště, odpočinkové plochy 
§ obslužné a účelové komunikace, pěší cesty a chodníky, veřejná prostranství, cyklostezky 
§ plochy pro odstavování a parkování vozidel sloužící obsluze území 
§ stavby a zařízení technické infrastruktury  
§ stavby a zařízení pro krátkodobé shromažďování domovního odpadu 

§ Podmíněně přípustné: 
§ stavby a zařízení pro maloobchod, služby a veřejné stravování – pokud provozovaná 

činnost nesníží kvalitu obytného prostředí v lokalitě 

§ Nepřípustné využití: 
§ vícepodlažní obytné domy 
§ stavby pro výrobu a podnikatelské aktivity s negativními  vlivy na životní a obytné prostředí 
§ stavby a plochy pro smíšenou výrobu a pro intenzivní zemědělskou výrobu 
§ stavby a plochy pro výrobní služby a zemědělskou výrobu s negativními vlivy na životní 

prostředí 
§ stavby a plochy pro skladování, ukládání a odstraňování odpadů 
§ stavby pro skladování a manipulaci s materiály a výrobky, stavby pro velkoobchod 
§ vícepodlažní a hromadné garáže a garáže pro nákladní vozidla 
§ veškeré stavby, zařízení a činnosti, které snižují kvalitu prostředí a pohodu bydlení a nejsou 

slučitelné s bydlením 
§ veškeré stavby a činnosti, jejichž negativní účinky na životní prostředí (zejména škodlivé 

exhalace, hluk, teplo, otřesy, vibrace, prach, zápach, znečišťování vod a pozemních 
komunikací a zastínění budov) překračují nad přípustnou mez limity uvedené v příslušných 
předpisech 

§ Zásady prostorového uspořádání: 
§ struktura a způsob nové zástavby i stavebních úprav ve stabilizovaných lokalitách bude 

vycházet z charakteru lokality. Při dostavbě stavebních mezer bude respektována uliční 
čára. 

§ Preferovány budou objekty přízemní s možností využitého podkroví, sklonitá střecha, 
výjimečně dle konkrétních podmínek v lokalitě max. 2NP, koeficient zastavění nepřevýší 
0,5 
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P l o c h y    m í s t n í c h,    o b s l u ž n ý c h    a    ú č e l o v ý c h    k o m u n i k a c í     PVk 
Hlavní využití: 
jako veřejně přístupné a užívané ulice, cesty a prostranství, které slouží místní dopravě 
Podmínky využití: 

§ Přípustné využití: 
§ místní silniční doprava sloužící průjezdu a přímé obsluze staveb a zařízení 
§ místní obslužné a účelové komunikace 
§ odstavování a parkování vozidel na místech určených silničními pravidly 
§ doprovodná a izolační zeleň 
§ pěší a cyklistický provoz 
§ obratiště, manipulační plochy 
§ stavby a zařízení technického vybavení 

§ Nepřípustné využití: 
§ veškeré stavby a zařízení nesouvisející s přípustným využitím 

 
 
P l o c h y    z e l e n ě    n a    v e ř e j n ý c h    p r o s t r a n s t v í c h     ZV 
Hlavní využití: 
veřejným plochám a zeleni, které jsou součástí prostředí sídla 
Podmínky využití: 

§ Přípustné využití: 
§ veřejná prostranství – plochy zpevněné, zatravněné, plochy okrasné zeleně 
§ parkové porosty okrasné a přírodní 
§ dřevinné porosty, skupiny dřevin, solitéry s podrostem bylin, keřů, i travních porostů, liniové 

sadovnické porosty 
§ trvalé travní porosty 
§ dětská hřiště 
§ drobné sakrální stavby(křížky, kapličky, boží muka apod.) 
§ odpočívadla, altány 
§ komunikace pěší 
§ drobná architektura, vodní prvky 
§ plochy pro krátkodobé shromažďování separovaného odpadu 
§ stavby a zařízení technické infrastruktury 

§ Nepřípustné využití: 
§ veškeré stavby, nesouvisející s přípustným využitím 
§ veškeré stavby a činnosti, jejichž negativní účinky na životní prostředí (zejména škodlivé 

exhalace, hluk, teplo, otřesy, vibrace, prach, zápach, znečišťování vod a pozemních 
komunikací a zastínění budov) překračují nad přípustnou mez limity uvedené v příslušných 
předpisech  

 
 
V n i t r o s í d e l n í    z e l e ň    p ř í r o d n í h o    c h a r a k t e r u    ZVp 
Hlavní využití: 
Plochy zeleně přírodního charakteru v zastavěném území nebo v návaznosti na něj s možností 
využití pro odpočinek či rekreační sport 
Podmínky využití: 

§ Přípustné využití: 
§ plochy travnatých porostů 
§ skupiny či solitéry dřevin s podrostem bylin 
§ úpravy zeleně formy přírodního parku 
§ dětská hřiště 
§ jednoduchý sportovní či odpočinkový mobiliář 
§ účelové komunikace, pěší a cyklistické stezky 
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§ stavby a zařízení technické infrastruktury,  

§ Podmíněně přípustné využití  
§ vodní plochy za podmínky odsouhlasení konkrétního záměru v konkrétní podobě a 

konkrétní lokalitě příslušným orgánem ochrany zemědělského půdního fondu, ochrany 
přírody a vodoprávním úřadem, případně správcem toku 

§ Nepřípustné využití: 
§ veškeré stavby, nesouvisející s přípustným využitím 
§ veškeré stavby a činnosti, jejichž negativní účinky na životní prostředí (zejména škodlivé 

exhalace, hluk, teplo, otřesy, vibrace, prach, zápach, znečišťování vod a pozemních 
komunikací a zastínění budov) překračují nad přípustnou mez limity uvedené v příslušných 
předpisech  a negativním vlivem na krajinný ráz 

 
 
D o p r a v n í    p l o c h y   –   p a r k o v i š t ě    DP 
Hlavní využití:  
pro odstavování vozidel v centru sídla, na okraji obytných souborů, u významných staveb a areálů  
Podmínky využití: 

§ Přípustné využití: 
§ odstavné a parkovací plochy osobních automobilů 
§ odstavné a parkovací jiných dopravních prostředků a mechanizmů 
§ veřejná a izolační zeleň 
§ informační zařízení 
§ místní obslužné a účelové komunikace 
§ komunikace  pro pěší, a cyklisty 
§ stavby a zařízení technického vybavení  

§ Nepřípustné využití: 
§ stavby pro bydlení  
§ stavby a zařízení pro občanskou vybavenost vyšší  
§ stavby a zařízení pro sport a rekreaci  
§ stavby pro průmyslovou výrobu 
§ stavby pro zemědělství 

 
 

Dle řešení územní studie jsou vymezeny v řešeném území i plochy pro občanské vybavení. 
Zástavbou takto plošně velkého území by se významně zvýšil počet obyvatel obce a logicky potom 
narostou nároky na zařízení občanského vybavení. Stávající kapacity těchto zařízení v obci by 
narůstající nároky s největší pravděpodobností nemohly zajistit a proto územní studie vymezuje 
plochy pro tuto funkci. V následující Změně územního plánu by pak tato změny funkčního 
vymezení mohly být zapracovány. Podmínky využití ploch pro plochy občanského vybavení jsou 
územním plánem stanoveny takto: 

 
P l o c h y    o b č a n s k é h o    v y b a v e n í     OV 
Hlavní využití: 
pro občanskou vybavenost, tvořenou převážně monofunkčními areály, resp. objekty 
Podmínky využití: 

§ Přípustné využití: 
§ stavby a zařízení pro školství a vzdělávání 
§ stavby a zařízení pro veřejné stravování a přechodné ubytování 
§ stavby a zařízení pro obchod 
§ stavby a zařízení pro služby 
§ stavby a zařízení pro kulturu a společenské aktivity, zdravotnictví a sociální služby 
§ stavby a zařízení pro sport a relaxaci 
§ stavby a zařízení pro administrativu a veřejnou správu 



10 
 

DŘÍTEČ – VÝCHOD, územní studie 

§ místní účelové komunikace pro motorová vozidla, komunikace pro pěší a cyklisty 
§ církevní stavby 
§ plochy pro parkování osobních a zásobovacích vozidel 
§ manipulační plochy dopravní obsluhy 
§ garáže pro služební vozidla 
§ stavby a zařízení pro krátkodobé shromažďování domovního odpadu 
§ veřejná, izolační a doprovodná zeleň 
§ veřejné prostranství 
§ dětská hřiště 
§ drobná architektura 
§ stavby a zařízení technického vybavení 

§ Nepřípustné využití: 
§ stavby a zařízení pro výrobu smíšenou  
§ stavby a zařízení pro výrobní služby s negativními vlivy na životní prostředí 
§ stavby a zařízení pro dlouhodobé skladování a odstraňování odpadů 
§ stavby a zařízení dopravní a technické vybavenosti a provozního vybavení s negativními 

dopady na životní a obytné prostředí 
§ řadové garáže, hromadné garáže – s výjimkou integrovaných do objektů s hlavní funkcí 

občanské vybavenosti 
§ veškeré stavby a činnosti, jejichž negativní účinky na životní prostředí (zejména škodlivé 

exhalace, hluk, teplo, otřesy, vibrace, prach, zápach, znečišťování vod a pozemních 
komunikací a zastínění budov) překračují nad přípustnou mez limity uvedené v příslušných 
předpisech  
 

 
 
D.2. Regulační prvky plošného a prostorového uspořádání 
       (výkr.č. B 2  Návrh regulačních prvků) 
 

V řešeném území je navrženo 82 samostatně stojících rodinných domů a 5 dvojdomů. 
Jejich uspořádání vychází z návrhu dopravního systému, z respektování limitů v území, z orientace 
ke světovým stranám a vzájemných vztahů sousedících stavebních pozemků. 

Vymezené rozvojové území bude využito pro plochy bydlení, doplněné o plochy a stavby 
zajišťující komplexnost využívání území jeho obyvateli (plochy pro občanskou vybavenost, plochy 
dopravy,  veřejné zeleně atd....). 
 Pro plochu dopravy budou stanoveny prostorové regulační prvky až dle požadavku na 
konkrétní využití. 
 
Regulační prvky plošného a prostorového uspořádání v řešeném území: 
• vymezení ploch pro dopravní obsluhu, pro komunikace pěší a cyklistické včetně přidruženého 

prostoru inženýrských sítí vedeného souběžně (pro uložení navržené technické infrastruktury). 
Pozemky pro technické vybavení a dopravu by měly být vymezenými pozemky pro veřejně 
prospěšné stavby. 

• vymezení ploch pro umístění zástavby – plochy stavebních pozemků – vyplývající z vymezení 
ploch pro dopravní obsluhu včetně přidružených prostorů technické infrastruktury z 
rozvojového území 

• vymezení ploch veřejné zeleně – vyplývá z návrhu urbanistické koncepce – z vymezení ploch 
pro zástavbu a dopravní obsluhu 

• vymezení hranic jednotlivých stavebních pozemků  (cca 1.000 m2) – parcel  

• uliční čára – bude  totožná s hranicí stavebního pozemku přilehlou k vymezené ploše 
přidruženého prostoru inženýrských sítí a ploše komunikace pro dopravní obsluhu, tvoří hranici 
mezi stavebním pozemkem a veřejným prostorem (uličním parterem); je na ní umístěno 
oplocení 
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• uliční parter – vzdálenost dvou protilehlých uličních čar, tj. příslušných hranic soukromých 
pozemků 

• hranice zastavění stavebního pozemku – stanovení zastavitelné plochy ve stavebním 
pozemku pro stavbu hlavní (rodinný dům) a stavby s funkcí doplňkovou ke stavbě hlavní 

• koeficient zastavění – stanoví maximální využití zastavitelné plochy vymezené hranicemi 
zastavění ve stavebním pozemku. Je dán podílem celkové zastavěné plochy stavbou hlavní a 
stavbami doplňkovými (altán, pergola, bazén, terasa, skleník ...) k celkové ploše stavebního 
pozemku – vyjádření v %. Pro řešené území je stanoven koeficient zastavění: 

o  max. 25% – pro stavební pozemky do 1.000 m2  
o  max. 30% – pro stavební pozemky nad 1.000 m2 

• stavební čára – závazná hranice, která určuje polohu průniku obvodových konstrukcí stavby 
hlavní (objektu rodinného domu) s terénem 

o určuje odstup průčelí od hranice stavebního pozemku (uliční čáry) 
o stavební čára musí být dodržena objemem stavby hlavní, tj. objem stavby nesmí 

stavební čáru překročit ani z ní ustupovat s výjimkou konstrukcí a architektonických 
výrazových prvků přiměřených rozsahem, tvarem a funkcí, které jsou součástí 
objemu stavby hlavní (např. arkýře, balkony, římsy, rizality, závětří, zádveří apod.) 
(přistavěná garáž může ustupovat ze stavební čáry – dle regulativů jednotlivých 
skupin RD) 

• stavební hranice – přípustná hranice zastavění stavbou hlavní; smí být objektem hlavním 
dosažena, ale nesmí být překročena směrem k hranici stavebního pozemku s výjimkou 
žádoucích konstrukcí a architektonických výrazových prvků 

• stavební čára a stavební hranice – určují max. plochu vymezenou pro stavbu hlavní (objekt 
rodinného domu) 

• výška zástavby – bude limitována 2 nadzemními podlažími resp. 1 plným nadzemním 
podlažím a podkrovím, kde podkroví bude sloužit převážně k bydlení; udává max. výšku 
zástavby 

• vjezd na pozemek a přístup k objektu hlavnímu – bude řešen v optimální poloze vzhledem 
ke komunikaci dopravní obsluhy a přidruženému prostoru technické vybavenosti  

• poloha stavby hlavní – pro bydlení – bude respektovat přirozenou konfiguraci terénu a orientaci 
ke světovým stranám v jednotlivém stavebním pozemku 

• zásobní řady technického vybavení budou ukončeny na hranicích jednotlivých stavebních 
pozemků připojovacím objektem podle požadavků správců inž. sítí 

• budou dodrženy obecné technické požadavky na výstavbu dle vyhlášky č. 268/2009 Sb. o 
technických požadavcích na stavby 

 
 
 
D.3. Architektonické řešení staveb 
 
• preferován bude rodinný dům předměstského typu: samostatně stojící rodinný dům  

neutrálního typu, jednoduchého půdorysu a objemového tvaru, který reaguje na přirozenou 
konfiguraci terénu a orientaci ke světovým stranám v daném stavebním pozemku. Respektuje 
výsledky hydrogeologického a radonového průzkumu, přírodní a klimatické podmínky v místě 
stavby 

 
• půdorysný tvar rodinného domu bude podřízen jeho umístění ve vymezených stavebních 

čárách a stavebních hranicích. Jednoduchý objem bude výsledkem složení nebo posunu 
základních hmotových tvarů. 
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• prostorové řešení stavby rodinného domu: 

• nepodsklepený nebo částečně podsklepený (s přihlédnutím ke konfiguraci terénu, 
hydrogeologickým a radonovým podmínkám lokality) 

• max. 2 podlaží (tj. 1 NP + podkroví využívané pro bydlení) 
• doporučená úroveň 1. NP: 

• min. 0,15 m nad terénem při nepodsklepeném objektu RD 
• max. 1,2 m nad terénem při částečném podsklepení a event. zapuštění garáže.  
Tato úroveň může být korigována polohou objektu RD k obslužné komunikaci a 
předpokládanému umístění garáže. 

• zastřešení stavby hlavní (objektu RD): 
     střechami tvarovanými: 

 -    střechy sedlové, sedlové s polovalbou event. v kombinaci 
 -    sklon střechy 35° – 40° 
 -    přesah střechy max. 0,6 m 
 -    výška hřebene max. 8,0 m od úrovně + 0,0 

 
• upřednostněno bude dispoziční a konstrukční řešení objektu rodinného domu s energetickou 

nenáročností a nezávadností použitých technologií 
 
• architektonický výraz objektů rodinných domů bude podřízen jejich funkci – bydlení – s 

použitím jednoduchých výrazových prvků a materiálových prostředků: 
• použití tradičních omítek s konečnou úpravou fasádním nátěrem v pastelových barvách 

vhodně doplňujících barevný odstín střešní krytiny jako dominujícího výrazného objemu – 
rodinný dům se sklonitou střechou 

 
• střešní krytina: na bázi pálené keramiky nebo betonu v základní tvarovce ploché až mírně 

tvarované, v barvě pálené krytiny event. s barevnou engobou v provedení bez lesku (v 
barvě červené, červenohnědé, hnědé, hnědošedé, šedé) 

 
• výplně otvorů na bázi dřeva (výjimečně plastu  nebo kovu) 

 
• v omezeném rozsahu lze použít přírodních materiálů jako výrazových architektonických 

prvků: 
-    kámen (podezdívky, pilíře) 
-    dřevo (obložení stěn) 
-    betonové zdící tvarovky a obklady se štípaným povrchem 

 
• oplocení stavebního pozemku v exponovaných pohledech se doporučuje provést v 

kombinaci omítaného zdiva event. kamene nebo štípaných betonových tvarovek (pilíře, 
kompaktní zdi) a dřeva. Pilíře pro osazení připojovacích elektroměrových skříní a hlavního 
uzávěru plynu budou součástí oplocení a budou limitovat výšku oplocení – max. 1,4 m 

 
• garáž vestavěná – je součástí objemu stavby hlavní 

 
• garáže částečně vestavěné – je částečně součástí objemu stavby hlavní a částečně 

překračuje stavební čáru a stavební hranice (max. o 2,0 m); přípustné je odsazení od 
stavební čáry, nesmí však překročit hranici zastavění stavebního pozemku 

 
• garáž přistavěná – objekt garáže je přistavěn k stavbě hlavní, konstrukčně je s ní pevně 

spojen; přípustné je překročení stavební čáry a stavebních hranic max. o 2,0 m a odsazení 
od stavební čáry (v rámci zastavitelné plochy stavebního pozemku) 

 
• výškové uspořádání garáže – ev. částečné zapuštění – bude závislé na hydrogeologických 

podmínkách v lokalitě  
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• objekty drobných staveb s funkcí doplňkovou budou kultivovaným doplňkem (samostatně 

stojícím nebo přistavěným) k objektu hlavnímu; architektonický výraz bude respektovat 
znaky hlavního objektu (půdorysné, objemové poměry, tvar střechy, materiálové provedení, 
barevnost apod.) 

 
• základní půdorys a hmotový objem vyplývající z dispozičního a funkčního uspořádání 

objektu rodinného domu, tvar a sklon střechy, charakteristické architektonické výrazové 
prvky a detaily budou společnými znaky pro jednotlivou skupinu rodinných domů 

 
 
D.4. Další podmínky a doporučení pro danou lokalitu 

 
• Výstavba rodinných domů musí splňovat podmínky vyplývající z vyhl. č. 268/2009 

Sb. o technických požadavcích na stavby; objekty pro bydlení – ČSN 734301 Obytné budovy. 
 
Doporučení pro danou lokalitu 
 
Konfigurace terénu v území, tvar pozemku, jeho poloha ve vztahu k dopravně obslužné 
komunikaci se promítají na jednotlivé stavební parcely. Tyto skutečnosti ovlivní a upřesní regulační 
podmínky v jednotlivých stavebních pozemcích. 
 
Doporučujeme: 
• pro lokalitu zvolit neutrální typ rodinného domu, který svým dispozičním řešením bude reagovat 

na terénní a zastavovací podmínky jednotlivých pozemků, bude vycházet z přírodních a 
klimatických podmínek v území, s energetickou nenáročností a nezávadnosti použitých 
technologií 

 
• věnovat maximální pozornost ze strany stavebního úřadu návrhu prvního rodinného domu ve 

skupině (velikost půdorysu, jeho tvar, dispoziční orientace, objem objektu) zejména po stránce 
výrazových architektonických prostředků a použitých materiálů, které budou korigovat 
stanovené plošné a prostorové regulativy. Tato korekce stanovených regulativů bude závazná 
pro následnou zástavbu ostatních stavebních pozemků v navržených skupinách RD, aby 
výsledný urbanisticko - architektonický a pohledový dojem skupiny rodinných domů byl 
pozitivní a využil maximálně přednosti daného území. 

 
• koordinovat záměr a veškerou stavební činnost (technická infrastruktura) v kontaktním území 

s návrhem urbanistické studie 
 
• slučování stavebních pozemků ve větší celky se nedoporučuje 
 
• výškové osazení objektů RD by mělo být korigováno s výškovým uspořádáním obslužné 

komunikace 
 
 
Regulační podmínky pro stavební pozemky v rozvojovém území Dříteč – východ  
 

•  Regulace funkčního využití vyplývá pro rozvojovou plochu z platného územního plánu 
Dříteč, regulační prvky plošného a prostorového uspořádání, architektonického řešení a 
obecné technické požadavky na výstavbu podle vyhl. č. 268/2009 Sb. o technických 
požadavcích na stavby jsou stanoveny pro jednotlivé stavební pozemky (výkr. B 2 Návrh 
regulačních prvků). Číselné označení stavebních pozemků  neznamená závazný postup 
výstavby.  
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Navržený dopravně obslužný systém člení parcelaci řešené lokality do skupin stavebních 
pozemků s charakteristickými znaky (poloha k obslužné komunikaci, uspořádání objektu garáže). 
 
 
 
 
 
 
Skupiny stavebních pozemků: 
 

skupina   1: RD   1  –  RD   3  skupina 12: RD 45  –  RD 46 
skupina   2: RD   4  –  RD   9  skupina 13: RD 47  –  RD 48 
skupina   3: RD 10  –  RD 13  skupina 14: RD 54  
skupina   4: RD 14  –  RD 15  skupina 15: RD 55  –  RD 56 
skupina   5: RD 16  –  RD 17  skupina 16: RD 57  –  RD 61 
        a RD 64 
skupina   6: RD 18  –  RD 22  skupina 17: RD 62  –  RD 63 
skupina   7: RD 23  –  RD 29  skupina 18: RD 65  –  RD 68 
skupina   8: RD 30  –  RD 34  skupina 19: RD 69  –  RD 71 
skupina   9: RD 35  –  RD 39  skupina 20: RD 72  –  RD 75 
skupina 10: RD 40  –  RD 41  skupina 21: RD 76  –  RD 78 
skupina 11 RD 42  –  RD 44   skupina 22: RD 79  –  RD 82 
         a RD 49  –  RD 53  skupina 23: RD 83  –  RD 92  

             (dvojdomy) 
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DŘÍTEČ – VÝCHOD                  
 
SKUPINA 1 
 
Označení stavebních pozemků:  RD 1  -  RD 3    
 
Poloha stavebních pozemků: 
jižní část řešeného území (západní okraj), jižně od navržené hlavní obslužné komunikace  
 
Charakteristika stavebních pozemků:  
lichoběžníkový tvar, podélná osa ve směru SZ – JV  
 
Uliční šíře pozemků: cca 27,0 – 33,0 m   
 
Omezující vlivy:  stavební pozemek RD 3 dotčen ochranným pásmem vrchního 
    vedení   elektro   VN  (nutno   projednat   se správci  sítě)  a  
    ochranným pásmem trubního kanálu (meliorace) 
 
• zastavitelná plocha stavebního pozemku vymezena: 

- hranicí zastavění na SZ ve vzdálenosti 6,0 m (RD 3 ve vzdálenosti 11,0 m) od hranice 
stavebního pozemku a uličního parteru 

- hranicí zastavění na SV ve vzdálenosti 3,0 m od hranice stavebního pozemku 
(RD 3 limitována ochranným pásmem trubního kanálu a ochranným pásmem 
vrchního vedení elektro VN) 

- hranicí zastavění na JV ve vzdálenosti 3,0 m od hranice stavebního pozemku  
- hranicí zastavění na JZ ve vzdálenosti 3,0 m od hranice stavebního pozemku 

 
• poloha objektu hlavní stavby je limitována: 

- na SZ stavební čárou ve vzdálenosti 6,0 m (RD 3 ve vzdálenosti 11,0 m) od hranice 
stavebního pozemku v délce 12,0 m 

- na SV (RD 3 na JZ) stavební hranicí ve vzdálenosti 5,0 m od hranice stavebního pozemku 
v délce 15,0 m  

 
• plocha využitelná pro objekt stavby hlavní je max. 180 m2  
 
• dopravní obsluha – vjezd a vstup na stavební pozemek – bude řešena z dopravně obslužné 

komunikace od SZ 
- garáž, kryté stání a parkování na ploše pozemku budou umístěny v návaznosti na vstup a 

vjezd 
- možná poloha garáže – vestavěná (event. přistavěná) 

- optimální orientace vstupu do rodinného domu od SZ, JZ, SV 
 
• předpokládaný průběh hlavního hřebene rodinného domu: ve směru SZ – JV; tj. kolmo 

k obslužné komunikaci 
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DŘÍTEČ – VÝCHOD                  
 
SKUPINA 2 
 
Označení stavebních pozemků:  RD 4  -  RD 9    
 
Poloha stavebních pozemků: 
jižní část řešeného území (jihozápadní okraj), jižně od navržené hlavní obslužné komunikace  
 
Charakteristika stavebních pozemků:  
obdélníkový až lichoběžníkový tvar, podélná osa ve směru SV – JZ  
 
Uliční šíře pozemků: cca 21,0 – 27,0 m   
 
Omezující vlivy:  stavební  pozemky  RD 4 a  RD 5 dotčeny  ochranným pásmem 
    trubního kanálu (meliorace) 
 
• zastavitelná plocha stavebního pozemku vymezena: 

- hranicí zastavění na SV ve vzdálenosti 6,0 m (RD 4 ve vzdálenosti 18,0 m) od hranice 
stavebního pozemku a uličního parteru 

- hranicí zastavění na JV ve vzdálenosti 3,0 m od hranice stavebního pozemku 
- hranicí zastavění na JZ ve vzdálenosti 3,0 m od hranice stavebního pozemku  
- hranicí zastavění na SZ ve vzdálenosti 3,0 m od hranice stavebního pozemku 

 
• zastavitelná plocha stavebního pozemku RD 4 a RD 5 omezena ochranným pásmem trubního 

kanálu 
 
• poloha objektu hlavní stavby je limitována: 

- na SV stavební čárou ve vzdálenosti 6,0 m (RD 4 ve vzdálenosti 18,0 m) od hranice 
stavebního pozemku v délce 12,0 m 

- na SZ stavební hranicí ve vzdálenosti 5,0 m (RD 5 na JV stavební hranicí ve vzdálenosti 
8,0 m) od hranice stavebního pozemku v délce 15,0 m  

 
• plocha využitelná pro objekt stavby hlavní je max. 180 m2  
 
• dopravní obsluha – vjezd a vstup na stavební pozemek – bude řešena z dopravně obslužné 

komunikace od SV 
- garáž, kryté stání a parkování na ploše pozemku budou umístěny v návaznosti na vstup a 

vjezd 
- možná poloha garáže – vestavěná (event. přistavěná) 

- optimální orientace vstupu do rodinného domu od SV, SZ 
 
• předpokládaný průběh hlavního hřebene rodinného domu: ve směru SV – JZ; tj. kolmo 

k obslužné komunikaci 
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DŘÍTEČ – VÝCHOD                  
 
SKUPINA 3 
 
Označení stavebních pozemků:  RD 10  -  RD 13    
 
Poloha stavebních pozemků: 
jižní část řešeného území (střed), severovýchodně od navržené obslužné komunikace odbočující 
jižně z hlavní obsl. kom. 
 
Charakteristika stavebních pozemků:  
obdélníkový až lichoběžníkový tvar, podélná osa ve směru JZ – SV  
 
Uliční šíře pozemků: cca 27,0 – 42,0 m   
 
• zastavitelná plocha stavebního pozemku vymezena: 

- hranicí zastavění na JZ ve vzdálenosti 6,0 m od hranice stavebního pozemku a uličního 
parteru 

- hranicí zastavění na SZ ve vzdálenosti 5,0 m (RD 13 – ve vzdálenosti 3,0 m) od hranice 
stavebního pozemku 

- hranicí zastavění na SV ve vzdálenosti 3,0 m od hranice stavebního pozemku 
- hranicí zastavění na JV ve vzdálenosti 3,0 m od hranice stavebního pozemku 

 
• poloha objektu hlavní stavby je limitována: 

- na JZ stavební čárou ve vzdálenosti 8,0 m od hranice stavebního pozemku v délce 15,0 m 
- na SZ stavební hranicí ve vzdálenosti 5,0 m od hranice stavebního pozemku v délce 12,0 

m  
- RD 13 na JV stavební hranicí ve vzdálenosti 8,0 m od hranice stavebního pozemku 

v délce 12,0 m  
- RD 10 na SZ stavební hranicí ve vzdálenosti 8,0 m od hranice stavebního pozemku 

v délce 12,0 m 
 
• plocha využitelná pro objekt stavby hlavní je max. 180 m2  
 
• dopravní obsluha – vjezd a vstup na stavební pozemek – bude řešena z dopravně obslužné 

komunikace od JZ 
- garáž, kryté stání a parkování na ploše pozemku budou umístěny v návaznosti na vstup a 

vjezd 
- možná poloha garáže – přistavěná (ev. vestavěná) 

- optimální orientace vstupu do rodinného domu od JZ, SZ 
 
• předpokládaný průběh hlavního hřebene rodinného domu: ve směru SZ – JV; tj. rovnoběžně 

s obslužnou komunikací 
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DŘÍTEČ – VÝCHOD, územní studie 

DŘÍTEČ – VÝCHOD                  
 
SKUPINA 4 
 
Označení stavebních pozemků:  RD 14  -  RD 15    
 
Poloha stavebních pozemků: 
jižní část řešeného území (východní okraj), jižně od navržené hlavní obslužné komunikace 
(hnízdová zástavba) 
 
Charakteristika stavebních pozemků:  
obdélníkový až lichoběžníkový tvar, podélná osa ve směru V – Z  
 
Uliční šíře pozemků: cca 32,0 – 36,0 m   
 
Omezující vlivy:  stavební  pozemek RD 14 dotčen  ochranným pásmem 
    vrchního vedení elektro VN (nutno projednat se správci sítě) 
 
• zastavitelná plocha stavebního pozemku vymezena: 

- hranicí zastavění na V ve vzdálenosti 6,0 m od hranice stavebního pozemku a uličního 
parteru 

- hranicí zastavění na J, JZ ve vzdálenosti 3,0 m od hranice stavebního pozemku 
- hranicí zastavění na Z ve vzdálenosti 3,0 m od hranice stavebního pozemku  

 
• zastavitelná plocha stavebního pozemku RD 14 omezena ochranným pásmem vrchního 

vedení elektro VN 
 
• poloha objektu hlavní stavby je limitována: 

- na V stavební čárou ve vzdálenosti 6,0 m od hranice stavebního pozemku v délce 12,0 m 
- na S stavební hranicí ve vzdálenosti 3,0 m od hranice stavebního pozemku v délce 15,0 m 

(RD 14 – stavební hranice vymezena ochranným pásmem vrchního vedení elektro VN) 
 
• plocha využitelná pro objekt stavby hlavní je max. 180 m2  
 
• dopravní obsluha – vjezd a vstup na stavební pozemek – bude řešena z dopravně obslužné 

komunikace od V 
- garáž, kryté stání a parkování na ploše pozemku budou umístěny v návaznosti na vstup a 

vjezd 
- možná poloha garáže – vestavěná, částečně vestavěná (event. přistavěná) 

- optimální orientace vstupu do rodinného domu od V, S 
 
• předpokládaný průběh hlavního hřebene rodinného domu: ve směru V – Z; tj. kolmo k obslužné 

komunikaci 
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DŘÍTEČ – VÝCHOD, územní studie 

DŘÍTEČ – VÝCHOD                  
 
SKUPINA 5 
 
Označení stavebních pozemků:  RD 16  -  RD 17    
 
Poloha stavebních pozemků: 
jižní část řešeného území (jihovýchodní okraj), jižně od navržené hlavní obslužné komunikace  - 
obratiště (hnízdová zástavba) 
 
Charakteristika stavebních pozemků:  
lichoběžníkový tvar, podélná osa ve směru SV - JZ 
 
Uliční šíře pozemků: cca 9,0 – 9,5 m   
 
Omezující vlivy:  východní  hranice  stavebního pozemku  RD 17  ve vzdálenosti 
    min. 6,0 m od břehu místní vodoteče 
 
• zastavitelná plocha stavebního pozemku vymezena: 

- hranicí zastavění na S ve vzdálenosti 5,0 m od hranice stavebního pozemku a uličního 
parteru 

- hranicí zastavění na V ve vzdálenosti 3,0 m (RD 16 na SV ve vzdálenosti 5,0 m) od hranice 
stavebního pozemku 

- hranicí zastavění na J ve vzdálenosti 3,0 m od hranice stavebního pozemku  
- hranicí zastavění na Z ve vzdálenosti 3,0 m (RD 16 na SZ ve vzdálenosti 5,0 m) od hranice 

stavebního pozemku 
 
• poloha objektu hlavní stavby je limitována: 

RD 16: 
- na SV stavební čárou ve vzdálenosti 8,0 m od zalomení hranice stavebního pozemku na S 

v délce 12,0 m 
- na SZ stavební čárou ve vzdálenosti 5,0 m od hranice stavebního pozemku v délce 15,0 m  
RD 17: 
- na SV stavební čárou ve vzdálenosti 5,0 m od hranice stavebního pozemku v délce 15,0 m 
- na SZ v návaznosti na stavební čárou sousedícího stavebního pozemku ozn. RD 18 

v délce 12,0 m  
 
• plocha využitelná pro objekt stavby hlavní je max. 180 m2  
 
• dopravní obsluha – vjezd a vstup na stavební pozemek – bude řešena z dopravně obslužné 

komunikace od S 
- garáž, kryté stání a parkování na ploše pozemku budou umístěny v návaznosti na vstup a 

vjezd 
- možná poloha garáže – přistavěná (event. vestavěná) 

- optimální orientace vstupu do rodinného domu od SV, SZ 
 
• předpokládaný průběh hlavního hřebene rodinného domu: RD 16   SV - JZ 

    RD 17   SZ - JV 
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DŘÍTEČ – VÝCHOD, územní studie 

DŘÍTEČ – VÝCHOD                  
 
SKUPINA 6 
 
Označení stavebních pozemků:  RD 18  -  RD 22    
 
Poloha stavebních pozemků: 
jižní část řešeného území (východní okraj), východně od navržené obslužné komunikace 
(hnízdová zástavba) odbočující z hlavní obsl. kom. jižním směrem 
 
Charakteristika stavebních pozemků:  
lichoběžníkový tvar, podélná osa ve směru Z – V  
 
Uliční šíře pozemků: cca 23,0 – 32,0 m   
 
Omezující vlivy:  stavební pozemky RD 19 a RD 20 dotčeny ochranným pásmem  
    vrchního  vedení  elektro  VN (nutno projednat  se správci  sítě),  
    východní  hranice  stavebních  pozemků  je ve vzdálenosti  min.  
    6,0 m od břehu místní vodoteče 
 
• zastavitelná plocha stavebního pozemku vymezena: 

- hranicí zastavění na Z ve vzdálenosti 6,0 m od hranice stavebního pozemku a uličního 
parteru 

- hranicí zastavění na S ve vzdálenosti 3,0 m (RD 18 ve vzdálenosti 5,0 m, RD 22 ve 
vzdálenosti 6 m, RD 19 dle OP VN) od hranice stavebního pozemku 

- hranicí zastavění na V ve vzdálenosti 3,0 m od hranice stavebního pozemku  
- hranicí zastavění na J ve vzdálenosti 3,0 m od hranice stavebního pozemku (RD 20 dle OP 

VN) 
 
• zastavitelná plocha stavebního pozemku ozn. RD 19 a RD 20 omezena ochranným pásmem 

vrchního vedení elektro VN 
 
• poloha objektu hlavní stavby je limitována: 

- na Z stavební čárou ve vzdálenosti 6,0 m od hranice stavebního pozemku v délce 12,0 m 
- na S stavební hranicí ve vzdálenosti 5,0 m (RD 20 stavební hranicí ve vzdálenosti 3,0 m, 

RD 22 stavební hranicí ve vzdálenosti 6,0 m) od hranice stavebního pozemku v délce 15,0 
m. RD 19 má severní stavební hranici vymezenou na dl. 15,0 m OP VN. 

 
• plocha využitelná pro objekt stavby hlavní je max. 180 m2  
 
• dopravní obsluha – vjezd a vstup na stavební pozemek – bude řešena z dopravně obslužné 

komunikace od Z 
- garáž, kryté stání a parkování na ploše pozemku budou umístěny v návaznosti na vstup a 

vjezd 
- možná poloha garáže – vestavěná, částečně vestavěná (event. přistavěná) 

- optimální orientace vstupu do rodinného domu od Z, S 
 
• předpokládaný průběh hlavního hřebene rodinného domu: ve směru V – Z; tj. kolmo k obslužné 

komunikaci 
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DŘÍTEČ – VÝCHOD, územní studie 

DŘÍTEČ – VÝCHOD                  
 
SKUPINA 7 
 
Označení stavebních pozemků:  RD 23  -  RD 29 
    
Poloha stavebních pozemků: 
severní část řešeného území (východní okraj), východně při navržené hlavní obslužné komunikaci 
 
Charakteristika stavebních pozemků:  
lichoběžníkový tvar, podélná osa ve směru Z – V  
 
Uliční šíře pozemků: cca 28,0 – 30,0 m   
 
Omezující vlivy:  stavební   pozemky   RD 26,  27,  28,  29  dotčeny  ochranným  
    pásmem   vrchního  vedení   elektro   VVN  (nutno  projednat se  
    správci sítě)  
    východní hranice stavebních pozemků ozn. RD 23, 24, 25, 26 je 
    ve vzdálenosti min. 6,0 m od břehu místní vodoteče  
 
• zastavitelná plocha stavebního pozemku vymezena: 

- hranicí zastavění na Z ve vzdálenosti 6,0 m od hranice stavebního pozemku a uličního 
parteru 

- hranicí zastavění na S ve vzdálenosti 5,0 m od hranice stavebního pozemku 
- hranicí zastavění na V ve vzdálenosti 3,0 m od hranice stavebního pozemku  

(RD 26, 27, 28, 29 – limitována ochranným pásmem vrchního vedení  elektro VVN) 
- hranicí zastavění na J ve vzdálenosti 3,0 m od hranice stavebního pozemku 

 
• zastavitelná plocha stavebních pozemků ozn. RD 26, 27, 28, 29 je omezena ochranným 

pásmem vrchního vedení elektro VVN 
 
• poloha objektu hlavní stavby je limitována: 

- na Z stavební čárou ve vzdálenosti 6,0 m od hranice stavebního pozemku v délce 14,0 m 
- na S stavební hranicí ve vzdálenosti 5,0 m od hranice stavebního pozemku v délce 12,0 m  

 
• plocha využitelná pro objekt stavby hlavní je max. 168 m2  
 
• dopravní obsluha – vjezd a vstup na stavební pozemek – bude řešena z dopravně obslužné 

komunikace od Z 
- garáž, kryté stání a parkování na ploše pozemku budou umístěny v návaznosti na vstup a 

vjezd 
- možná poloha garáže – přistavěná (event. vestavěná, částečně vestavěná) 

- optimální orientace vstupu do rodinného domu od Z, S 
 
• předpokládaný průběh hlavního hřebene rodinného domu: ve směru V – Z; tj. rovnoběžně 

s obslužnou komunikací 
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DŘÍTEČ – VÝCHOD, územní studie 

DŘÍTEČ – VÝCHOD                  
 
SKUPINA 8 
 
Označení stavebních pozemků:  RD 30 -  RD 34 
    
Poloha stavebních pozemků: 
severní část řešeného území (severní okraj), východně od navržené obslužné komunikace 
odbočující z nav. hlavní obsl. kom. severním směrem  
 
Charakteristika stavebních pozemků:  
lichoběžníkový tvar, podélná osa ve směru Z – V  
 
Uliční šíře pozemků: cca 23,0 – 29,0 m   
 
Omezující vlivy:  všechny   stavební   pozemky   dotčeny  ochranným  pásmem  
    vrchního vedení elektro VVN (nutno projednat se správci sítě), 
    severní hranice stavebního pozemku  ozn. RD 34 je vymezena 
    ochranným pásmem stávajících případně navržených inž. sítí 
 
• zastavitelná plocha stavebního pozemku vymezena: 

- hranicí zastavění na Z ve vzdálenosti 6,0 m od hranice stavebního pozemku a uličního 
parteru 

- hranicí zastavění na S ve vzdálenosti 3,0 m od hranice stavebního pozemku 
- hranicí zastavění na V limitovanou ochranným pásmem vrchního vedení elektro VVN  
- hranicí zastavění na J ve vzdálenosti 3,0 m od hranice stavebního pozemku (RD 30 ve 

vzdálenosti 5,0 m od hranice stavebního pozemku a uličního parteru) 
 
• poloha objektu hlavní stavby je limitována: 

- na Z stavební čárou ve vzdálenosti 6,0 m od hranice stavebního pozemku v délce 12,0 m 
- na S stavební hranicí ve vzdálenosti 3,0 m (RD 34 na stavební hranicí ve vzdálenosti 5,0 

m) od hranice stavebního pozemku v délce 14,0 m  
 
• plocha využitelná pro objekt stavby hlavní je max. 168 m2  
 
• dopravní obsluha – vjezd a vstup na stavební pozemek – bude řešena z dopravně obslužné 

komunikace od Z 
- garáž, kryté stání a parkování na ploše pozemku budou umístěny v návaznosti na vstup a 

vjezd 
- možná poloha garáže – vestavěná (event. přistavěná) 

- optimální orientace vstupu do rodinného domu od Z, S 
 
• předpokládaný průběh hlavního hřebene rodinného domu: ve směru V – Z; tj. kolmo k obslužné 

komunikaci 
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DŘÍTEČ – VÝCHOD, územní studie 

DŘÍTEČ – VÝCHOD                  
 
SKUPINA 9 
 
Označení stavebních pozemků:  RD 35  -  RD 39 
    
Poloha stavebních pozemků: 
severní část řešeného území (východní okraj), severozápadně od navržené obslužné komunikace 
odbočující z nav. hlavní obsl. kom. severním směrem 
 
Charakteristika stavebních pozemků:  
obdélníkový až lichoběžníkový tvar, podélná osa ve směru V – Z  
západní hranice stavebních pozemků ozn. RD 35 – 36 je tvořena hranicí řešeného území 
 
Uliční šíře pozemků: cca 19,0 – 25,0 m   
 
Omezující vlivy:  severní hranice stavebního pozemku  ozn. RD 35 je vymezena 
    ochranným pásmem stávajících případně navržených inž. sítí 
 
• zastavitelná plocha stavebního pozemku vymezena: 

- hranicí zastavění na V ve vzdálenosti 6,0 m od hranice stavebního pozemku a uličního 
parteru 

- hranicí zastavění na J ve vzdálenosti 3,0 m (RD 39 ve vzdálenosti 5,0 m) od hranice 
stavebního pozemku 

- hranicí zastavění na Z ve vzdálenosti 3,0 m od hranice stavebního pozemku 
- hranicí zastavění na S ve vzdálenosti 3,0 m (RD 37 ve vzdálenosti 6,0 m) od hranice 

stavebního pozemku 
 
• poloha objektu hlavní stavby je limitována: 

- na V stavební čárou ve vzdálenosti 6,0 m od hranice stavebního pozemku v délce 12,0 m 
- na S stavební hranicí ve vzdálenosti 5,0 m (RD 37 stavební čárou ve vzdálenosti 6,0 m) od 

hranice stavebního pozemku v délce 10,0 m  
 
• plocha využitelná pro objekt stavby hlavní je max. 120 m2  
 
• dopravní obsluha – vjezd a vstup na stavební pozemek – bude řešena z dopravně obslužné 

komunikace od Z 
- garáž, kryté stání a parkování na ploše pozemku budou umístěny v návaznosti na vstup a 

vjezd 
- možná poloha garáže – přistavěná (event. vestavěná, částečně vestavěná) 

- optimální orientace vstupu do rodinného domu od V, S 
 
• předpokládaný průběh hlavního hřebene rodinného domu: ve směru V – Z; tj. rovnoběžně 

s obslužnou komunikací 
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DŘÍTEČ – VÝCHOD, územní studie 

DŘÍTEČ – VÝCHOD                  
 
SKUPINA 10 
 
Označení stavebních pozemků:  RD 40  -  RD 41 
    
Poloha stavebních pozemků: 
severní část řešeného území, jižně od navržené obslužné komunikace  
 
Charakteristika stavebních pozemků:  
obdélníkový až lichoběžníkový tvar, podélná osa ve směru V – Z  
jižní hranice stavebních pozemků je tvořena pozemkovou hranicí ppč. 634/1 
 
Uliční šíře pozemků: cca 31,0 – 37,0 m   
 
• zastavitelná plocha stavebního pozemku vymezena: 

- hranicí zastavění na S ve vzdálenosti 6,0 m od hranice stavebního pozemku a uličního 
parteru 

- hranicí zastavění na V ve vzdálenosti 5,0 m od hranice stavebního pozemku 
- hranicí zastavění na J ve vzdálenosti 3,0 m od hranice stavebního pozemku 
- hranicí zastavění na Z ve vzdálenosti 3,0 m od hranice stavebního pozemku 

 
• poloha objektu hlavní stavby je limitována: 

- na S stavební čárou ve vzdálenosti 6,0 m od hranice stavebního pozemku v délce 15,0 m 
- na V stavební hranicí ve vzdálenosti 5,0 m od hranice stavebního pozemku v délce 12,0 m  

 
• plocha využitelná pro objekt stavby hlavní je max. 180 m2  
 
• dopravní obsluha – vjezd a vstup na stavební pozemek – bude řešena z dopravně obslužné 

komunikace od S 
- garáž, kryté stání a parkování na ploše pozemku budou umístěny v návaznosti na vstup a 

vjezd 
- možná poloha garáže – přistavěná (event. vestavěná) 

- optimální orientace vstupu do rodinného domu od S, V, Z 
 
• předpokládaný průběh hlavního hřebene rodinného domu: ve směru V – Z; tj. rovnoběžně 

s obslužnou komunikací 
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DŘÍTEČ – VÝCHOD, územní studie 

DŘÍTEČ – VÝCHOD                  
 
SKUPINA 11 
 
Označení stavebních pozemků:  RD 42  -  RD 44; RD 49  -  RD 53 
    
Poloha stavebních pozemků: 
severní část řešeného území, severně od navržené obslužné komunikace  
 
Charakteristika stavebních pozemků:  
obdélníkový až lichoběžníkový tvar, podélná osa ve směru V – Z  
severní hranice stavebních  pozemků ozn. RD 49 – 52 je tvořena  hranicí řešeného území (ppč. 
592/11) 
severní hranice  stavebních pozemků ozn. RD 42 – 44 je tvořena pozemkovou hranicí  ppč. 592/11 
západní hranice stavebních pozemků ozn. RD 52 a 53 je tvořena hranicí řešeného území 
jižní hranice stavebního pozemku ozn. RD 53 je tvořena hranicí řešeného území 
 
Uliční šíře pozemků: cca 20,0 – 41,0 m   
 
Omezující vlivy:  stavební pozemek RD 49 dotčen  ochranným pásmem vrchního 
    vedení elektro VN (nutno projednat se správci sítě) 
 
• zastavitelná plocha stavebního pozemku vymezena: 

- hranicí zastavění na J ve vzdálenosti 5,0 m (RD 52 a 53 ve vzdálenosti 3,0 m) od hranice 
stavebního pozemku a uličního parteru 

- hranicí zastavění na Z ve vzdálenosti 3,0 m od hranice stavebního pozemku 
- hranicí zastavění na S  ve vzdálenosti 3,0 m od hranice stavebního pozemku 
- hranicí zastavění na V ve vzdálenosti 5,0 m od hranice stavebního pozemku 

(RD 53 ve vzd. 6,0 m od V hr. stav. pozemku, RD 49 hranice zastavění na V limitována 
ochranným pásmem vrchního vedení elektro VN) 

 
• poloha objektu hlavní stavby je limitována: 

- na J stavební čárou ve vzdálenosti 10,0 m (RD 52 ve vzdálenosti 8,0 m) od hranice 
stavebního pozemku v délce 15,0 m 

- na V stavební hranicí ve vzdálenosti 5,0 m od hranice stavebního pozemku v délce 12,0 m  
RD 53: 
- na V stavební čárou ve vzdálenosti 6,0 m od hranice stavebního pozemku  
- na S stavební hranicí ve vzdálenosti 3,0 m od hranice stavebního pozemku 

 
• plocha využitelná pro objekt stavby hlavní je max. 180 m2  
 
• dopravní obsluha – vjezd a vstup na stavební pozemek – bude řešena z dopravně obslužné 

komunikace od J (RD 53 od V) 
- garáž, kryté stání a parkování na ploše pozemku budou umístěny v návaznosti na vstup a 

vjezd 
- možná poloha garáže – přistavěná (event. vestavěná, částečně vestavěná) 

- optimální orientace vstupu do rodinného domu od J, V, Z (RD 53 od V, S) 
• předpokládaný průběh hlavního hřebene rodinného domu: ve směru V – Z; tj. rovnoběžně 

s obslužnou komunikací 
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DŘÍTEČ – VÝCHOD                  
 
SKUPINA 12 
 
Označení stavebních pozemků:  RD 45  -  RD 46 
    
Poloha stavebních pozemků: 
severní část řešeného území (střed), východně od navržené obslužné komunikace  
 
Charakteristika stavebních pozemků:  
obdélníkový až lichoběžníkový tvar, podélná osa ve směru RD 45 S – J; RD 46 V – Z     
severní hranice stavebního pozemku ozn. RD 45  je tvořena pozemkovou hranicí ppč. 592/11 
severní hranice stavebního pozemku ozn. RD 46 je tvořena hranicí řešeného území (ppč. 634/1) 
 
Uliční šíře pozemků: cca 23,0 – 35,0 m   
 
• zastavitelná plocha stavebního pozemku vymezena: 

- hranicí zastavění na Z ve vzdálenosti 6,0 m od hranice stavebního pozemku a uličního 
parteru 

- hranicí zastavění na S ve vzdálenosti 3,0 m od hranice stavebního pozemku 
- hranicí zastavění na V  vzdálenosti 3,0 m od hranice stavebního pozemku 
- RD 45 hranicí zastavění na J ve vzdálenosti 5,0 m od hranice stavebního pozemku a 

uličního parteru 
- RD 46 hranicí zastavění na J ve vzdálenosti 3,0 m od hranice stavebního pozemku 

 
• poloha objektu hlavní stavby je limitována: 

- na Z stavební čárou ve vzdálenosti 6,0 m od hranice stavebního pozemku v délce 12,0 m 
- RD 46 na S stavební čárou v návaznosti na stavební čáru stávajícího objektu - st. pč. 97 

(ve vzdálenosti cca 7,0 m od hranice stavebního pozemku) v délce 15,0 m  
- RD 45 na S stavební hranicí ve vzdálenosti 5,0 m od hranice stavebního pozemku  
-  RD 45 na J stavební čárou ve vzdálenosti 12,0 m od severní stavební hranice 

• plocha využitelná pro objekt stavby hlavní je max. 180 m2  
 
• dopravní obsluha – vjezd a vstup na stavební pozemek – bude řešena z dopravně obslužné 

komunikace od Z 
- garáž, kryté stání a parkování na ploše pozemku budou umístěny v návaznosti na vstup a 

vjezd 
- možná poloha garáže – přistavěná (event. vestavěná, částečně vestavěná) 

- optimální orientace vstupu do rodinného domu od Z, S 
 
• předpokládaný průběh hlavního hřebene rodinného domu: ve směru V – Z; tj. kolmo k obslužné 

komunikaci 
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DŘÍTEČ – VÝCHOD                  
 
SKUPINA 13 
 
Označení stavebních pozemků:  RD 47  -  RD 48 
    
Poloha stavebních pozemků: 
severní část řešeného území (střed), západně od navržené obslužné komunikace  
 
Charakteristika stavebních pozemků:  
obdélníkový až lichoběžníkový tvar, podélná osa ve směru RD 47 S – J; RD 48 V – Z     
S a Z hranice stavebního pozemku ozn. RD 47  je tvořena hranicí řešeného území (ppč. 634/1); 
S hranice stavebního pozemku ozn. RD 48 je tvořena pozemkovou hranicí ppč. 592/11 
 
Uliční šíře pozemků: cca 24,0 – 34,0 m   
 
Omezující vlivy:  stavební pozemek RD 48 dotčen ochranným pásmem vrchního 
    vedení    elektro  VN   (nutno  projednat  se  správci  sítě);  oba 
    stavební   pozemky   dotčeny   ochranným   pásmem   trubního 
    kanálu (meliorace) 
 
• zastavitelná plocha stavebního pozemku vymezena: 

- hranicí zastavění na V ve vzdálenosti 6,0 m od hranice stavebního pozemku a uličního 
parteru 

- hranicí zastavění na J ve vzdálenosti 3,0 m od hranice stavebního pozemku 
(RD 48 ve vzdálenosti 5,0 m od hranice stavebního pozemku a uličního parteru) 

- RD 48 hranicí zastavění na Z ve vzdálenosti 3,0 m od hranice stavebního pozemku; RD 47 
hranicí zastavění limitovanou ochranným pásmem trubního kanálu  

- hranicí zastavění na S ve vzdálenosti 3,0 m od hranice stavebního pozemku 
 
• zastavitelná plocha obou stavebních pozemků je omezena OP trubního kanálu 
 
• poloha objektu hlavní stavby je limitována: 

- na V stavební čárou ve vzdálenosti 6,0 m od hranice stavebního poz. v dl. 12,0 m 
- RD 47 na J stavební hranicí ve vzdálenosti 16,0 m od hranice stavebního pozemku v délce 

15,0 m, na S stavební čárou v návaznosti na stavební čáru stávajícího objektu – st. pč. 97 
(ve vzdálenosti cca 7,0 m  od hranice stavebního pozemku)  

- RD 48 na S stavební hranicí ve vzdálenosti 5,0 m od hranice stavebního pozemku, na J 
stavební čárou ve vzdálenosti 16,0 m od hranice stavebního pozemku 

 
• plocha využitelná pro objekt stavby hlavní je max. 180 m2  
 
• dopravní obsluha – vjezd a vstup na stavební pozemek – bude řešena z dopravně obslužné 

komunikace od V 
- garáž, kryté stání a parkování na ploše pozemku budou umístěny v návaznosti na vstup a 

vjezd 
- možná poloha garáže – přistavěná (event. vestavěná, částečně vestavěná) 

- optimální orientace vstupu do rodinného domu od V, S 
• předpokládaný průběh hlavního hřebene rodinného domu: ve směru V – Z; tj. kolmo k obslužné 

komunikaci 
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DŘÍTEČ – VÝCHOD                  
 
SKUPINA 14 
 
Označení stavebního pozemku:  RD 54 
    
Poloha stavebního pozemku: 
severní část řešeného území (západní okraj), jižně a západně od navržené obslužné komunikace  
 
Charakteristika stavebního pozemku:  
lichoběžníkový tvar, podélná osa ve směru V – Z     
Z hranice stavebního pozemku je  tvořena hranicí řešeného území 
 
Uliční šíře pozemku: cca 43,0 m   
• zastavitelná plocha stavebního pozemku vymezena: 

- hranicí zastavění na S ve vzdálenosti 5,0 m od hranice stavebního pozemku a uličního 
parteru 

- hranicí zastavění na V ve vzdálenosti 3,0 m od hranice stavebního pozemku a uličního 
parteru 

- hranicí zastavění na J ve vzdálenosti 3,0 m od hranice stavebního pozemku 
- hranicí zastavění na Z ve vzdálenosti 3,0 m od hranice stavebního pozemku 

 
• poloha objektu hlavní stavby je limitována: 

- na S stavební čárou ve vzdálenosti 5,0 m od hranice stavebního pozemku v délce 15,0 m 
- na V stavební hranicí ve vzdálenosti 10,0 m od hranice stavebního pozemku v délce 12,0 

m  
 
• plocha využitelná pro objekt stavby hlavní je max. 180 m2  
 
• dopravní obsluha – vjezd a vstup na stavební pozemek – bude řešena z dopravně obslužné 

komunikace od severu  
- garáž, kryté stání a parkování na ploše pozemku budou umístěny v návaznosti na vstup a 

vjezd 
- možná poloha garáže – vestavěná (event. přistavěná) 

- optimální orientace vstupu do rodinného domu od: RD 54 – S,V, Z;  
 
• předpokládaný průběh hlavního hřebene rodinného domu: ve směru V – Z; tj. rovnoběžně 

s obslužnou komunikací 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



29 
 

DŘÍTEČ – VÝCHOD, územní studie 

DŘÍTEČ – VÝCHOD                  
 
SKUPINA 15 
 
Označení stavebních pozemků:  RD 55  -  RD 56 
    
Poloha stavebních pozemků: 
severní část řešeného území (západní okraj), jižně od navržené obslužné komunikace  
 
Charakteristika stavebních pozemků:  
lichoběžníkový tvar, podélná osa ve směru RD 55 - V – Z; RD 56 - S – J     
Z a J hranice stavebních pozemků je tvořena hranicí řešeného území 
 
Uliční šíře pozemků: cca 21,0 – 26,0 m   
 
• zastavitelná plocha stavebního pozemku vymezena: 

- hranicí zastavění na S ve vzdálenosti 6,0 m od hranice stavebního pozemku a uličního 
parteru 

- hranicí zastavění na V ve vzdálenosti 3,0 m od hranice stavebního pozemku 
(RD 56 ve vzdálenosti 3,0 m od hranice stavebního pozemku a uličního parteru) 

- hranicí zastavění na J ve vzdálenosti 3,0 m od hranice stavebního pozemku 
- hranicí zastavění na Z ve vzdálenosti 3,0 m od hranice stavebního pozemku 

 
• poloha objektu hlavní stavby je limitována: 

- na S stavební čárou ve vzdálenosti 6,0 m od hranice stavebního pozemku v délce 12,0 m 
- na V stavební hranicí ve vzdálenosti 5,0 m od hranice stavebního pozemku v délce 15,0 m  

 
• plocha využitelná pro objekt stavby hlavní je max. 180 m2  
 
• dopravní obsluha – vjezd a vstup na stavební pozemek – bude řešena z dopravně obslužné 

komunikace od S 
- garáž, kryté stání a parkování na ploše pozemku budou umístěny v návaznosti na vstup a 

vjezd 
- možná poloha garáže – přistavěná (event. vestavěná) 

- optimální orientace vstupu do rodinného domu od S, V, Z 
 
• předpokládaný průběh hlavního hřebene rodinného domu: ve směru S – J; tj. kolmo k obslužné 

komunikaci 
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DŘÍTEČ – VÝCHOD                  
 
SKUPINA 16 
 
Označení stavebních pozemků:  RD 57  -  RD 61; RD 64 
    
Poloha stavebních pozemků: 
severní část řešeného území (západní okraj), východně od navržené obslužné komunikace (RD 64 
severně od navržené obslužné komunikace) 
 
Charakteristika stavebních pozemků:  
obdélníkový až lichoběžníkový tvar, podélná osa ve směru V – Z     
 
Uliční šíře pozemků: cca 10,0 – 28,0 m   
 
Omezující vlivy: stavební pozemky RD 57 – RD 61 dotčeny ochranným pásmem 

vrchního vedení elektro VN (nutno projednat se správci sítě) 
stavební pozemek RD 64 dotčen ochranným pásmem trubního 
kanálu (nutno projednat se správci sítě) 

 
• zastavitelná plocha stavebního pozemku vymezena: 
 

RD 57 – RD 61: 
- hranicí zastavění na Z ve vzdálenosti 5,0 m od hranice stavebního pozemku a uličního 

parteru (RD 57 ve vzd. 3,0 m od hranice pozemku) 
- hranicí zastavění na S ve vzdálenosti 5,0 m od hranice stavebního pozemku 

(RD 59, 60 ve vzdálenosti 3,0 m od hranice stavebního pozemku a uličního parteru) 
- hranicí zastavění na V limitovanou ochranným pásmem vrchního vedení elektro VN 
- hranicí zastavění na J ve vzdálenosti 3,0 m od hranice stavebního pozemku 

(RD 59 ve vzdálenosti 5,0 m od hranice stavebního pozemku a uličního parteru) 
RD 64: 
- hranicí zastavění na V ve vzdálenosti 6,0 m od hranice stavebního pozemku a uličního 

parteru 
- hranicí zastavění na J ve vzdálenosti 5,0 m od hranice stavebního pozemku a uličního 

parteru 
- hranicí zastavění na S, Z vzdálenosti 3,0 m od hranice stavebního pozemku 

 
• zastavitelná plocha stavebních pozemků RD 57 – RD 61omezena ochranným pásmem 

vrchního vedení VN  
 
• zastavitelná plocha stavebního pozemku RD 64 omezena ochranným pásmem trubního kanálu 
 
• poloha objektu hlavní stavby je limitována: 

RD 57 – RD 61 
- na Z stavební čárou (RD 57 stavební hranicí) ve vzdálenosti 5,0 m od hranice stavebního 

pozemku v délce 10,0 m 
- na S stavební hranicí (RD 57, 58, 61 stavební čárou) ve vzdálenosti 5,0 m od hranice 

stavebního pozemku v délce 12,0 m  
- RD 59 na J stavební čárou ve vzdálenosti 5,0 m od hranice stavebního pozemku v délce 

12,0 m 
RD 64 
- na S stavební hranicí ve vzdálenosti 5,0 m od hranice stavebního pozemku v délce 12,0 m 

od hranice ochranného pásma trubního kanálu 
- na J stavební čárou ve vzdálenosti 10,0 m od severní stavební hranice (tj. cca 8,3 m od 

uličního parteru) 
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• plocha využitelná pro objekt stavby hlavní je max. 120 m2  
 
• dopravní obsluha – vjezd a vstup na stavební pozemek – bude řešena z dopravně obslužné 

komunikace od Z (RD 57 a 58 od S; RD 64 od J) 
- garáž, kryté stání a parkování na ploše pozemku budou umístěny v návaznosti na vstup a 

vjezd 
- možná poloha garáže – vestavěná, částečně vestavěná (event. RD 57, 58 přistavěná) 

- optimální orientace vstupu do rodinného domu od Z, S (RD 64 od J event. Z / V) 
 
• předpokládaný průběh hlavního hřebene rodinného domu: ve směru V – Z; tj. kolmo k obslužné 

komunikaci 
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DŘÍTEČ – VÝCHOD                  
 
SKUPINA 17 
 
Označení stavebních pozemků:  RD 62  -  RD 63 
    
Poloha stavebních pozemků: 
severní část řešeného území (střed), západně od navržené obslužné komunikace  
 
Charakteristika stavebních pozemků:  
obdélníkový až lichoběžníkový tvar, podélná osa ve směru V – Z     
 
Uliční šíře pozemků: cca 24,0 – 23,0 m   
 
Omezující vlivy:  stavební pozemky dotčeny ochranným pásmem trubního 
    kanálu – meliorace (nutno projednat se správci sítě) 
 
• zastavitelná plocha stavebního pozemku vymezena: 

- hranicí zastavění na V ve vzdálenosti 6,0 m od hranice stavebního pozemku a uličního 
parteru 

- hranicí zastavění na J ve vzdálenosti 3,0 m od hranice stavebního pozemku 
- hranicí zastavění na Z vzdálenosti 3,0 m od hranice stavebního pozemku 
- hranicí zastavění na S ve vzdálenosti 3,0 m od hranice stavebního pozemku 

(RD 62 ve vzdálenosti 5,0 m od hranice stavebního pozemku a uličního parteru) 
- zastavitelná plocha je omezena ochranným pásmem trubního kanálu 

 
• poloha objektu hlavní stavby je limitována: 

- na V stavební čárou ve vzdálenosti 6,0 m od hranice stavebního pozemku v délce 10,0 m 
- RD 62 na S  stavební čárou (RD 63 stavební hranicí) ve vzdálenosti 5,0 m od hranice 

stavebního pozemku v délce 12,0 m  
 
• plocha využitelná pro objekt stavby hlavní je max. 120 m2  
 
• dopravní obsluha – vjezd a vstup na stavební pozemek – bude řešena z dopravně obslužné 

komunikace od V 
- garáž, kryté stání a parkování na ploše pozemku budou umístěny v návaznosti na vstup a 

vjezd 
- možná poloha garáže – vestavěná (částečně vestavěná) 

- optimální orientace vstupu do rodinného domu od V, S 
 
• předpokládaný průběh hlavního hřebene rodinného domu: ve směru V – Z; tj. kolmo k obslužné 

komunikaci 
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DŘÍTEČ – VÝCHOD                  
 
SKUPINA 18 
 
Označení stavebních pozemků:  RD 65  -  RD 68 
    
Poloha stavebních pozemků: 
severní část řešeného území (střed), západně od navržené obslužné komunikace (RD 65 jižně od 
navržené obslužné komunikace ze které bude obsluhován) 
 
Charakteristika stavebních pozemků:  
obdélníkový až lichoběžníkový tvar, podélná osa ve směru V – Z     
 
Uliční šíře pozemků: cca 23,0 m (RD 65 – cca 40,0 m)   
 
Omezující vlivy:  stavební pozemky dotčeny ochranným pásmem trubního 
    kanálu – meliorace (nutno projednat se správci sítě) 
 
• zastavitelná plocha stavebního pozemku vymezena: 

RD 65 – 68: 
- hranicí zastavění na V limitovanou ochranným pásmem trubního kanálu 
- hranicí zastavění na J ve vzdálenosti 3,0 m od hranice stavebního pozemku  
- hranicí zastavění na Z vzdálenosti 3,0 m od hranice stavebního pozemku 
- hranicí zastavění na S vzdálenosti 3,0 m od hranice stavebního pozemku 

(RD 65 ve vzdálenosti 5,0 m od hranice stavebního pozemku a uličního parteru) 
 
• plocha zastavitelného území stavebních pozemků je omezena ochranným pásmem trubního 

kanálu 
 
• poloha objektu hlavní stavby je limitována: 

- na V stavební čárou (RD 65 stavební hranicí) určenou hranicí ochranného pásma trubního 
kanálu v délce 10,0 m 

- na S  stavební hranicí (RD 65 stavební čárou) ve vzdálenosti 5,0 m od hranice stavebního 
pozemku v délce 12,0 m  

- RD 68 – na J stavební čárou ve vzdálenosti 10,0 m od severní stavební hranice 
 
• plocha využitelná pro objekt stavby hlavní je max. 120 m2  
 
• dopravní obsluha – vjezd a vstup na stavební pozemek – bude řešena z dopravně obslužné 

komunikace od V; RD 65 od S 
- garáž, kryté stání a parkování na ploše pozemku budou umístěny v návaznosti na vstup a 

vjezd 
- možná poloha garáže – vestavěná (částečně vestavěná, RD 75, 76  přistavěná) 

- optimální orientace vstupu do rodinného domu od V; RD 65 od S 
 
• předpokládaný průběh hlavního hřebene rodinného domu: ve směru V – Z; tj. kolmo k obslužné 

komunikaci 
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DŘÍTEČ – VÝCHOD                  
 
SKUPINA 19 
 
Označení stavebních pozemků:  RD 69  -  RD 71 
    
Poloha stavebních pozemků: 
severní část řešeného území (východ), západně od navržené hlavní obslužné komunikace  
 
Charakteristika stavebních pozemků:  
obdélníkový, lichoběžníkový tvar, podélná osa ve směru V – Z     
 
Uliční šíře pozemků: cca 26,0 – 36,0 m   
 
• zastavitelná plocha stavebního pozemku vymezena: 

- hranicí zastavění na V ve vzdálenosti 6,0 m od hranice stavebního pozemku a uličního 
parteru 

- hranicí zastavění na J ve vzdálenosti 3,0 m od hranice stavebního pozemku 
(RD 69 ve vzdálenosti 5,0 m od hranice stavebního pozemku a uličního parteru) 

- hranicí zastavění na Z vzdálenosti 3,0 m od hranice stavebního pozemku 
- hranicí zastavění na S ve vzdálenosti 3,0 m od hranice stavebního pozemku 

(RD 71 ve vzdálenosti 6,0 m od hranice stavebního pozemku a uličního parteru) 
 
• poloha objektu hlavní stavby je limitována: 

- na V stavební čárou ve vzdálenosti 6,0 m od hranice stavebního pozemku v délce 12,0 m 
- na S (RD 71 na J) stavební hranicí ve vzdálenosti 5,0 m od hranice stavebního pozemku 

v délce 10,0 m  
 
• plocha využitelná pro objekt stavby hlavní je max. 120 m2  
 
• dopravní obsluha – vjezd a vstup na stavební pozemek – bude řešena z dopravně obslužné 

komunikace od V 
- garáž, kryté stání a parkování na ploše pozemku budou umístěny v návaznosti na vstup a 

vjezd 
- možná poloha garáže – přistavěná event. vestavěná 

- optimální orientace vstupu do rodinného domu od V, S 
 
• předpokládaný průběh hlavního hřebene rodinného domu: ve směru S – J; tj. rovnoběžně 

s obslužnou komunikací 
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DŘÍTEČ – VÝCHOD                  
 
SKUPINA 20 
 
Označení stavebních pozemků:  RD 72  -  RD 75 
    
Poloha stavebních pozemků: 
severní část řešeného území (střed), jižně od navržené obslužné komunikace  
 
Charakteristika stavebních pozemků:  
obdélníkový, lichoběžníkový tvar, podélná osa ve směru S – J     
 
Uliční šíře pozemků: cca 17,0 – 23,0 m   
 
• zastavitelná plocha stavebního pozemku vymezena: 

- hranicí zastavění na S ve vzdálenosti 6,0 m od hranice stavebního pozemku a uličního 
parteru 

- hranicí zastavění na V ve vzdálenosti 3,0 m od hranice stavebního pozemku 
- hranicí zastavění na J vzdálenosti 3,0 m od hranice stavebního pozemku 
- hranicí zastavění na Z ve vzdálenosti 3,0 m od hranice stavebního pozemku 

 
• poloha objektu hlavní stavby je limitována: 

- na S stavební čárou ve vzdálenosti 6,0 m od hranice stavebního pozemku v délce 10,0 m 
- na V stavební hranicí ve vzdálenosti 5,0 m od hranice stavebního pozemku v délce 12,0 m  

 
• plocha využitelná pro objekt stavby hlavní je max. 120 m2  
 
• dopravní obsluha – vjezd a vstup na stavební pozemek – bude řešena z dopravně obslužné 

komunikace od S 
- garáž, kryté stání a parkování na ploše pozemku budou umístěny v návaznosti na vstup a 

vjezd 
- možná poloha garáže – vestavěná (event. přistavěná) 

- optimální orientace vstupu do rodinného domu od S, V, Z 
 
• předpokládaný průběh hlavního hřebene rodinného domu: ve směru S – J; tj. kolmo k obslužné 

komunikaci 
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DŘÍTEČ – VÝCHOD                  
 
SKUPINA 21 
 
Označení stavebních pozemků:  RD 76  -  RD 78 
    
Poloha stavebních pozemků: 
severní část řešeného území (střed), východně od navržené obslužné komunikace  
 
Charakteristika stavebních pozemků:  
Obdélníkový, lichoběžníkový tvar, podélná osa ve směru V – Z     
 
Uliční šíře pozemků: cca 22,0 – 25,0 m   
 
• zastavitelná plocha stavebního pozemku vymezena: 

- hranicí zastavění na Z ve vzdálenosti 6,0 m od hranice stavebního pozemku a uličního 
parteru 

- hranicí zastavění na S ve vzdálenosti 3,0 m od hranice stavebního pozemku 
(RD 76 ve vzdálenosti 6,0 m od hranice stavebního pozemku a uličního parteru) 

- hranicí zastavění na V vzdálenosti 3,0 m od hranice stavebního pozemku 
- hranicí zastavění na J ve vzdálenosti 3,0 m od hranice stavebního pozemku 

(RD 78 ve vzdálenosti 5,0 m od hranice stavebního pozemku a uličního parteru) 
 
• poloha objektu hlavní stavby je limitována: 

- na Z stavební čárou ve vzdálenosti 6,0 m od hranice stavebního pozemku v délce 12,0 m 
- na S stavební hranicí ve vzdálenosti 5,0 m (RD 76 stavební čárou ve vzdálenosti 6,0 m) od 

hranice stavebního pozemku v délce 15,0 m  
 
• plocha využitelná pro objekt stavby hlavní je max. 180 m2  
 
• dopravní obsluha – vjezd a vstup na stavební pozemek – bude řešena z dopravně obslužné 

komunikace od Z 
- garáž, kryté stání a parkování na ploše pozemku budou umístěny v návaznosti na vstup a 

vjezd 
- možná poloha garáže – přistavěná (event. vestavěná, částečně vestavěná) 

- optimální orientace vstupu do rodinného domu od Z, S 
 
• předpokládaný průběh hlavního hřebene rodinného domu: ve směru V – Z; tj. kolmo k obslužné 

komunikaci 
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DŘÍTEČ – VÝCHOD                  
 
SKUPINA 22 
 
Označení stavebních pozemků:  RD 79  -  RD 82 
    
Poloha stavebních pozemků: 
severní část řešeného území (střed), severně od navržené obslužné komunikace  
 
Charakteristika stavebních pozemků:  
obdélníkový, lichoběžníkový tvar, podélná osa ve směru S – J     
 
Uliční šíře pozemků: cca 23,0 – 36,0 m   
 
• zastavitelná plocha stavebního pozemku vymezena: 

- hranicí zastavění na J ve vzdálenosti 5,0 m od hranice stavebního pozemku a uličního 
parteru 

- hranicí zastavění na V ve vzdálenosti 3,0 m od hranice stavebního pozemku 
- hranicí zastavění na S vzdálenosti 3,0 m od hranice stavebního pozemku 
- hranicí zastavění na Z ve vzdálenosti 3,0 m od hranice stavebního pozemku 

 
• poloha objektu hlavní stavby je limitována: 

- na J stavební čárou ve vzdálenosti 10,0 m od hranice stavebního pozemku v délce 12,0 m 
- na V stavební hranicí ve vzdálenosti 5,0 m od hranice stavebního pozemku v délce 15,0 m  

 
• plocha využitelná pro objekt stavby hlavní je max. 180 m2  
 
• dopravní obsluha – vjezd a vstup na stavební pozemek – bude řešena z dopravně obslužné 

komunikace od Z 
- garáž, kryté stání a parkování na ploše pozemku budou umístěny v návaznosti na vstup a 

vjezd 
- možná poloha garáže – přistavěná (event. vestavěná, částečně vestavěná) 

- optimální orientace vstupu do rodinného domu od J, V, Z 
 
• předpokládaný průběh hlavního hřebene rodinného domu: ve směru S – J; tj. kolmo k obslužné 

komunikaci 
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DŘÍTEČ – VÝCHOD                  
 
SKUPINA 23 
 
Označení stavebních pozemků:  RD 83  -  RD 92 
    
Poloha stavebních pozemků: 
severní část řešeného území (severovýchodní okraj), východně od navržené obslužné komunikace  
 
Charakteristika stavebních pozemků:  
Obdélníkový, lichoběžníkový tvar, podélná osa ve směru V – Z     
 
Uliční šíře pozemků: cca 16,0 – 19,0 m   
 
Omezující vlivy:  stavební hranice stavebního pozemku ozn.RD 103 je vymezena         
    ochranným  pásmem  stávajících případně  navržených  inž. sítí 
    v návaznosti  na severní  hranici stavebních  pozemků  ozn. RD  
    34 a 35; východní hranice  stavebních pozemků  ve vzdálenosti 
    min. 6,0 m od břehu místní vodoteče 

• zastavitelná plocha stavebního pozemku vymezena (RD 83, 85, 87, 89, 91) 
- hranicí zastavění na Z ve vzdálenosti 3,0 m od hranice stavebního pozemku a uličního 

parteru 
- hranicí zastavění na S ve vzdálenosti 3,0 m od hranice stavebního pozemku (RD 83 .... a 

uličního parteru) 
- hranicí zastavění na V vzdálenosti 3,0 m od hranice stavebního pozemku 
- hranicí zastavění na J ve vzdálenosti 3,0 m od hranice stavebního pozemku a hranicí 

společnou se sousedním RD (v max. délce 15,0 m) 

• poloha objektu hlavní stavby je limitována: 
- na Z stavební čárou ve vzdálenosti 8,0 m od hranice stavebního pozemku v délce 10,0 m 
- na S stavební hranicí ve vzdálenosti 10,0 m od společné hranice dvojdomu v délce 15,0 m  

• zastavitelná plocha stavebního pozemku vymezena (RD 84, 86, 88, 90, 92): 
- hranicí zastavění na Z ve vzdálenosti 3,0 m  od hranice stavebního pozemku a uličního 

parteru 
- hranicí zastavění na S ve vzdálenosti 3,0 m  od hranice stavebního pozemku a hranicí 

společnou se sousedním RD (v max. délce 15,0 m) 

• poloha objektu hlavní stavby je limitována: 
- na Z stavební čárou ve vzdálenosti 8,0 m od hranice stavebního pozemku v délce 10,0 m 
- na J stavební hranicí ve vzdálenosti 10,0 m od společné hranice dvojdomu v délce 15,0 m  

• plocha využitelná pro objekt stavby hlavní je max. 150 m2   (pro 1 část dvojdomu) 

• rodinný dvojdům je složen ze 2 RD - RD 83 + RD 84; 85 + 86; 87 + 88; 89 + 90; 91 + 92 (objekt 
dvojdomu vznikne zrcadlovým otočením základního hmotového půdorysného tvaru jedné části) 

• dopravní obsluha – vjezd a vstup na stavební pozemek – bude řešena z dopravně obslužné 
komunikace od Z 
- garáž, kryté stání a parkování na ploše pozemku budou umístěny v návaznosti na vstup a 

vjezd 
- možná poloha garáže – vestavěná, částečně vestavěná (event. přistavěná) 

- optimální orientace vstupu do rodinného domu od Z 

• předpokládaný průběh hlavního hřebene rodinného domu: ve směru S – J; tj. rovnoběžně 
s obslužnou komunikací 
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DŘÍTEČ – VÝCHOD                  
 
SKUPINA 24 
 
Označení stavebních pozemků:  OV 1 
    
Poloha stavebních pozemků: 
centrální část řešeného území , jižně od navržené hlavní obslužné komunikace  
 
Charakteristika stavebních pozemků:  
Nepravidelný  
 
Uliční šíře pozemků: cca 112,0 m (vč. stanoveného umístění parkoviště) 
    cca   65,0 m (východní uliční šíře)  
 
Omezující vlivy:  stavební hranice stavebního pozemku je na jihu vymezena         

ochranným  pásmem  stávajícího vedení trasy VN 35 kV s ochranným 
pásmem  

 
• zastavitelná plocha stavebního pozemku vymezena  

- hranicí zastavění na Z ve vzdálenosti 3,0 m od hranice stavebního pozemku resp. od hrany 
parkoviště 

- hranicí zastavění na S ve vzdálenosti 6,0 m od hranice stavebního pozemku a uličního 
parteru) 

- hranicí zastavění na V vzdálenosti 6,0 m od hranice stavebního pozemku a uličního parteru 
- hranicí zastavění na J vymezenou rozsahem OP VN elektro 

 
• poloha objektu hlavní stavby není limitována, velikost a architektonické řešení objektu bude 

reagovat na  charakter prostředí a okolní zástavby, nebude vytvářet nežádoucí výškové 
dominanty, které by významně ovlivnily vnímání sídla především při dálkových pohledech 

 
• plocha využitelná pro objekt stavby hlavní je max. 1200 m2    
 
 
• dopravní obsluha – vjezd a vstup na stavební pozemek – bude řešena z dopravně obslužné 

komunikace od S 
- parkování na ploše pozemku je stanoveno do jeho západní části z důvodu odsunutí od 

ploch bydlení 
- optimální orientace vstupu do objektu od S 

 
• předpokládaný průběh hlavního hřebene objektu: není stanoven, způsob zastřešení bude 

řešen individuálně v souladu s charakterem objektu 
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DŘÍTEČ – VÝCHOD                  
 
SKUPINA 25 
 
Označení stavebních pozemků:  OV 2 
    
Poloha stavebních pozemků: 
centrální část řešeného území , severně od navržené hlavní obslužné komunikace  
 
Charakteristika stavebních pozemků:  
Obdélníkový tvar, podélná osa ve směru V – Z     
 
Uliční šíře pozemků: cca 97,0 m   
 
Omezující vlivy:  stavební hranice stavebního pozemku je na jihu vymezena         

ochranným  pásmem  stávajícího trubního kanálu - meliorací 
 
• zastavitelná plocha stavebního pozemku vymezena  

- severní hranicí stavebního pozemku 
- hranicí zastavění na J vymezenou rozsahem OP trubního kanálu cca12,5 m od od hranice 

stavebního pozemku a uličního parteru 
- ve směru V – Z rozsahem stavebního pozemku s respektováním OP trubního kanálu 

 
• poloha objektu hlavní stavby není limitována, velikost a architektonické řešení objektu bude 

reagovat na  charakter prostředí a okolní zástavby, nebude vytvářet nežádoucí výškové 
dominanty, které by významně ovlivnily vnímání sídla především při dálkových pohledech 

 
• plocha využitelná pro objekt stavby hlavní je max.1000 m2    
 
 
• dopravní obsluha – vjezd a vstup na stavební pozemek – bude řešena z dopravně obslužné 

komunikace od J (umístění zrcadlově s OV1) 
- v rámci plochy OV 2 bude rovněž umístěno parkoviště pro potřeby zařízení občanského 

vybavení 
- optimální orientace vstupu do objektu od J 

 
• předpokládaný průběh hlavního hřebene rodinného domu: ve směru V – Z; tj. rovnoběžně 

s obslužnou komunikací, případně bude způsob zastřešení řešen individuálně v souladu 
s charakterem objektu 
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E) ŘEŠENÍ TECHNICKÉ VYBAVENOSTI 
 
 
E.1 Dopravní obsluha 
      (výkr. B 5 Návrh dopravního řešení) 
 
Dříteč leží na křižovatce třech krajských silnic III. třídy 
III/2985 Staré Hradiště, Ráby, Němčice, Dříteč 
III/29810  Sezemice, Němčice, Dříteč, Vysoká nad Labem, Hradec Králové 
III/298/11 Dříteč, Újezd u Sezemic 
 
 Lokalita bude dopravně napojena přes stávající místní obslužnou komunikaci na silnici 
III/29810 (Sezemice – Hradec Králové) v JZ části.  

Druhé dopravní napojení bude hlavní navrhovanou komunikaci severním směrem přes 
nově vznikající lokalitu RD (mimo řešení této ÚPP) na silnici III/29811. Tím dojde k odlehčení 
dopravní zátěže v místě jihozápadního vjezdu do území o vozidla směřující směrem na Hradec 
Králové a Býšť.   

Šířkové uspořádání hlavní komunikace a její severní zakončení, je navrženo s ohledem na 
reálnost zastavění  území severně od řešené lokality (Změny III.).  
 Nově navržená hlavní místní obslužná komunikace bude průjezdná s šířkou 6,0 m a 
s minimálními poloměry obrub 8,0 m. Z této komunikace budou odbočovat místní obslužné 
komunikace v režimu obytné zóny (průjezdné, nebo slepé). Délka hlavní komunikace v řešeném 
území je 654 m. 
 
 Přímo z hlavní navržené komunikace bude mít přístup orientováno 19 rodinných domů 
(z celkového počtu 92 RD) a 2 plochy občan. vybavenosti. 
 Navržené komunikace odbočující z hlavní komunikace (od západu) – vše obytné zóny 
(pořadové číslo / levá – pravá): 
   
1  P  slepá komunikace šíře 5,5 a délky 222 m ukončená parkovištěm veřejné zeleně  
 – obsluhuje  celkem 10 RD 
2  P slepá komunikace š. 4,5 d. 285 m ukončená obratištěm – obsluhuje 9 RD 
 
3  P hospodářský sjezd k pozemkům ležícím východně od vodoteče 
 
4  L průjezdná komunikace š. 4,5 a 5,5 m celkové délky 627 m se čtyřmi slepými ulicemi  š. 

3,5 m (dl. celkem 231,0m) a š. 5,5 m (dl. 87,0m) a jednou průjezdnou ulicí š. 5,5 m délky 75 
m – obsluhuje celkem 38 RD (+ 1 RD nad rámec této US) 

5  L dtto 4 L 
6  L slepá komunikace š. 6,0 celkové délky 130,0 m s jednou odbočkou slepé komunikace š. 3,5 

m dl. 78,0 m 
 tato komunikace obsluhuje celkem 12 RD 
7  P slepá komunikace š. 3,50 m celkové délky 41,0 m – obsluhuje 4 RD (2 dvojdomy) 
 
 
 Podél navrhovaných komunikací budou ponechány volné přidružené koridory – prostory – 
inženýrských sítí.  
 
 
• navrhovaná skladba komunikace hlavní 
             konstrukce: NN 607 kat. list NN 6 - 3 
 asfaltobeton jemnozrnný III. tř.   40 mm 
 obalované kamenivo střednězrnné II. tř.  60 mm 
 štěrkodrť             170 mm 
 upravená zhutněná pláň                                        
    Hv celkem          270 mm 
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• navrhovaná skladba komunikací vedlejších  
             konstrukce: NN 613 kat. list NN 6 - 5 
 asfaltobeton střednězrnný III. tř.   40 mm 
 obalované kamenivo jemnozrnné II. tř.  40 mm 
 štěrkodrť             170 mm 
 upravená zhutněná pláň                                        
    Hv celkem          250 mm 
 
 
• navrhovaná skladba komunikace vedlejší – rozebíratelná 
             konstrukce: DN 604 kat. list DN 6 - 2 
 dlažba I.tř.               100 mm 
 ložní vrstva        30 mm 
 vibrovaný štěrk            160 mm 
 štěrkodrť             170 mm 
 upravená zhutněná pláň                                                
    Hv celkem          460 mm 
 
 
Doprava v klidu 
 Urbanistická studie předpokládá, že parkování automobilů se bude odehrávat převážně na 
pozemcích vlastníků jednotlivých RD. Šířkové uspořádání uličního prostoru však umožňuje 
vybudování parkovacích zálivů šíře 2,0 m ( min. 1,80 m) v souběžných přidružených prostorech . 
 Dopravním značením lze umožnit krátkodobé odstavování vozidel na komunikacích, které 
mají šířku minimálně 5,5 m. 
 Umístění a počet parkovacích míst je pouze orientační. 
 
kolmá stání – centrum  5,0 × 2,3 m 13 ks 
kolmá stání – jih   5,0 × 2,3 m 14 ks 
kolmá stání – západ  5,0 × 2,3 m 22 ks 
 
podélná stání    5,5 × 2,0 (1,8) m  71 ks 
               120 ks 
 
• navrhovaná skladba parkoviště  
             konstrukce: P C01 kat. list P C - 1 
 asfaltobeton střednězrnný III. tř.   40 mm 
 obalované kamenivo jemnozrnné II. tř.  40 mm 
 štěrkodrť             170 mm 
 upravená zhutněná pláň                                        
    Hv celkem          250 mm 
 
• příklad skladby parkoviště z vegetačních dílců (např. PURUPLAST) 
          vegetační dílec         50 mm 
 ložní vrstva z drti               20 mm 
 štěrk  - drenážní vrstva (0/32 mm)        200 mm 
 upravená pláň                                                                    
    Hv celkem          270 mm 
 
 
Cyklistická doprava 
 Řešeným územím neprochází žádná cyklistická stezka. 
Studie navrhuje trasu cyklostezky, která bude v řešeném území vedena podél východní hranice – 
mezi zástavbou RD a vodotečí.  

V severní části je cyklostezka vedena dvěmi trasami. Jedna nadále kopíruje vodoteč, druhá 
využívá dostatečnou šíři veřejné zeleně pod trasou VVN a je vedena podél hlavní obslužné 
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komunikace (u dvojdomů).   
Mimo cyklostezku bude provoz cyklistů veden společně s dopravou motorovou po navržených 
místních obslužných komunikacích.  
 
 
Pěší doprava 
 Podél celé délky hlavní průjezdné komunikace je navržen oboustranný chodník pro pěší (v 
severní části stezka pro pěší a cyklisty), oddělený od motorové dopravy zvýšenou obrubou a 
úzkým dělícím pásem zeleně. Chodníky jsou navrženy v rozebíratelné skladbě z důvodu vedení 
nových inženýrských sítí. Šířka alespoň jednoho chodníku je vždy minimálně 2,0 m. 
 Vedlejší komunikace jsou navrženy s režimem obytné zóny s dopravou pěších vedenou 
společně s dopravou motorovou. Šířkové poměry jejich přidružených koridorů (v případě potřeby) 
umožňují vybudování oddělených pruhů pro pěší.     
 
 
• navrhovaná skladba chodníku - rozebíratelná 
            konstrukce: KN C05 kat. list KN C - 2 
           zámková betonová dlažba      60 mm 
 lože z drti (2 - 5 mm)               30 mm 
 štěrkodrť ŠD                                   150 mm 
 upravená zhutněná pláň                                                             
    Hv celkem          240 mm 
 
 
 
 
E.2 Technická infrastruktura 
      (Výkres B 4 Návrh technické infrastruktury) 
 
Ze stávajících inž. sítí se v řešeném území nachází tato vedení: 
- vrchní vedení elektro VVN 110 kV č. 1174 a 1153 – bude respektováno 
- vrchní vedení elektro VN 35 kV č. 868 – bude respektováno 
- trubní kanály zemědělské vodohospodářské správy – budou respektovány  
- 2 × podzemní vedení komunikační sítě – obě budou přeložena  
 
Všechny inženýrské sítě pro napojení rozvojového území procházejí v těsné blízkosti hranice 
řešeného území. 
 
 
 
E.2.1. Odkanalizování a odvodnění území 
 
 Řešeným územím prochází několik trubních kanálů ve správě zemědělské 
vodohospodářské správy. Ochranné pásmo činí 4 m od osy potrubí na obě strany. V takto 
vymezeném ochranném pásmu nebudou situovány žádné stavby. Trubní kanály nelze použít pro 
vypouštění odpadních ani dešťových vod. 
 
 Obec má vybudovaný systém jednotné kanalizace včetně zaústění na čistírnu odpadních 
vod Dříteč. ČOV je umístěna u Labe západně od zástavby. 
 Řešená lokalita bude odkanalizována oddílnou kanalizační sítí, přičemž dešťová kanalizace 
bude odvodňovat pouze zpevněné plochy veřejných prostranství. 
 
 Splašková kanalizace bude zaústěna do stávající stoky procházející jihozápadně od 
lokality. Konkrétní technologie (gravitace, výtlak, čerpání) bude nutné určit až v podrobnějším 
stupni projektové dokumentace. 
 V grafické příloze jsou trasy kanalizace zakresleny pouze orientačně (urbanistická studie 
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neměla k dispozici výškové zaměření území). 
 
 Dešťová kanalizace je řešena pouze pro odvádění dešťových vod ze zpevněných ploch 
komunikací. Dešťové vody ze stavebních parcel budou řešeny zasakováním na jednotlivých 
parcelách. 
 
 Rovněž dešťová kanalizace je vzhledem ke stupni územně plánovacích podkladů řešena 
pouze základními liniemi dešťových stok. 
 
 Způsob odstraňování (zasakování) dešťových vod z komunikací bude nutné podrobně 
posoudit (navrhnout) na základě upřesnění několika podmiňujících faktorů: 
 

1. výpočet kapacity stávající jednotné kanalizační sítě (pro případné zaústění bezpečnostních 
přepadů) 

 
2. konkrétní plochy konkrétních povrchů komunikací (dlažba, litý asfalt, zatravňovací 

(vegetační) dílce) 
 
3. hydrogeologický průzkum 

 
4. výškopisné zaměření území 

 
 
 
E.2.2. Zásobování vodou  
 Dříteč je napojená na skupinový vodovod Pardubice přívodním řadem PVC 160 přes 
Sezemice a Lukovnu (VDJ Kunětická hora a VDJ Mikulovice). Větev vodovodu je koncová a voda 
v síti kvalitou odpovídá požadavkům ČSN 757111.  
 
 Lokalita bude na třech místech napojena na stávající veřejný vodovod v obci, který má dle 
VAK Pardubice, a.s. pro pokrytí požadovaných potřeb dostatečnou kapacitu. Navržený vodovod 
bude z PVC 110 a bude částečně zokruhován. Nový vodovod bude veden v přidruženém prostoru 
inženýrských sítí (zeleň, nebo rozebíratelný chodník). 
   

Pro pokrytí potřeb požární vody je navržena dostatečná dimenze nových vodovodů, na 
kterých budou osazeny podzemní hydranty. Další možností odběru požární vody pro řešenou 
lokalitu je odběr z umělé vodní nádrže při severní hranici území. 
 
Bilance potřeb pitné vody pro bydlení: 
Qd = 92 RD × 3,5 obyv. × 150 l/d 
Qd = 322 obyv. × 150 l/d 
Qd = 48.300 l/d 
 
Qdmax = Qd × 1,5 
Qdmax = 48.300 × 1,5 
Qdmax = 72,45 m3/d 
 
Qh = Qdmax × 1,8 
Qh = 72.450 × 1,8 
Qh = 1,509 l/s 
 
Bilance potřeb pitné vody pro navrženou občanskou vybavenost: 
Qd = 10 zaměstnanců × 50 l/d 
Qd = 500 l/d 
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Bilance potřeb pitné vody pro občanskou vybavenost z důvodu nárůstu počtu obyvatel: 
Qd = 322 obyvatel × 20 l/d 
Qd = 6.440 l/d 
 
E.2.3. Plynovod  
 Obec Dříteč je plně plynofikována středotlakou plynovodní sítí, zásobenou regulační stanicí  
Dříteč. 
 Pro lokalitu bude navržen ekologický způsob vytápění - zemním plynem. 
Lokalita bude napojena na středotlakou plynovodní síť obce a to na třech místech. Plynovod bude 
veden v přidruženém prostoru inženýrských sítí (zeleň, nebo rozebíratelný chodník) podél místních 
obslužných komunikací a bude částečně zokruhován. Dimenze navrhovaných STL plynovodů 
budou dn 63, pouze krátké zaslepené řady budou v dn 50. 
 
Bilance potřeb: 
92 RD × 2 m3/h = 184 m3/h 
92 RD × 2500 m3/rok = 230.000 m3/rok  
 
OV = 12 m3/h 
OV = 15.000 m3/rok  
Bilanci potřeb zemního plynu pro navržené plochy občanské vybavenosti nelze určit bez 
konkrétního podnikatelského záměru. 
 
 
 
E.2.4. Elektrifikace 
Řešeným územím procházejí stávající trasy vrchního vedení VVN a VN elektro: 
VVN č. 1174 a 1153 - ochranné pásmo činí 15 m od krajního vodiče 
VN č. 868 ochranné pásmo činí 10 m od krajního vodiče 
 
 Zásobování elektrickou energií bude možno zajistit za předpokladu vybudování nové 
trafostanice 35/0,4 kV dle schváleného územního plánu a jeho změn. S ohledem na vyšší 
využitelnost území je navržena trafostanice typu BetonBau s připojením zemními kabely 35 kV ze 
stávajícího vedení č. 868. Ve výkresové části jsou zakresleny 2 potenciální plochy pro možné 
umístění TS. 
 Rozvod nízkého napětí bude proveden zemními kabely, uloženými v přidruženém prostoru 
inženýrských sítí a ukončen kabelovou a připojovací skříní, které budou osazovány do pilířů v 
oplocení jednotlivých stavebních pozemků. 
 
Bilance potřeb EE pro bydlení: 
Pi = 92 RD × 11 kW 
Pi = 1012 kW 
 
Ps = Pi × 0,38 
Ps = 1012 kW × 0,38 
Ps = 385 kW 
 
Bilance potřeb EE pro občanskou vybavenost: 
 
min. Pi  = 66 kW 
min. Ps = 26 kW 
Bilanci potřeb zemního plynu pro navržené plochy občanské vybavenosti nelze určit bez 
konkrétního podnikatelského záměru. 
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E.2.5. Telekomunikace 
 Řešeným územím procházejí dvě podzemní vedení komunikační sítě.   

1. trasa PVKS - od místa JZ vjezdu severním směrem  
Tato trasa bude přeložena do navrhovaného koridoru inženýrských sítí a v severní části 
poblíž NTS 1 se napojí na původní trasu. 

2. trasa PVKS – na pozemku RD 8 a 9 (u navrhovaného sportoviště) 
      Jedná se o stranovou přeložku délky 46 m. 
 
 Obě vedení jsou navržena k přeložení. 
 

 Napojovací bod na veřejnou komunikační síť Telefónica O2 Czech Republic, a.s. je situován 
na parcele č. 365/3 při Z vjezdu do lokality. Od tohoto bodu jsou navrženy telekomunikační kabely 
do lokality, včetně umístění nového síťového rozvaděče typu SIS300. V lokalitě bude  dále 
rovnoměrně rozmístěno cca 9 ks účastnických rozvaděčů typu SIS 1.  Z nich budou vedeny 
staniční kabely v přidruženém prostoru inženýrských sítí (zeleň, nebo rozebíratelný chodník) podél 
místních obslužných komunikací. 
 
 
 
E.2.6. Veřejné osvětlení 
 Předpokládaným napojovacími bodem veřejného osvětlení bude nová spínací skříň při 
navrhované transformační stanici NTS 2. Z tohoto místa budou kabely vedeny v zeleném pásu 
(koridoru inženýrských sítí) podél všech nově navržených obslužných komunikací. Veřejné 
osvětlení bude provedeno bezpaticovými stožáry (v = 4,0 – 6,0 m) se vzdáleností cca 20 - 25 m. 
Pro danou lokalitu to znamená cca 70 ks pouličního osvětlení. 
 
 
 
E.2.7. Uložení technického vybavení a podmínky připojení tras technického vybavení 
 Souběžně s obslužnými komunikacemi je navržen přidružený prostor pro uložení 
inženýrských sítí. Pod komunikacemi, pod vjezdy na pozemky RD a při křížení jednotlivých sítí 
budou řešena ochranná opatření proti mechanickému poškození.  
 Přidružené prostory řeší společné trasy inženýrských sítí v odpovídajícím  normativním 
(ČSN 73 6005) prostorovém uspořádání spotřebních sítí technického vybavení a sítí podružných 
(přípojkových). 
 Domovní přípojky inženýrských sítí budou realizovány vždy ze stejné strany jako vjezdy na 
pozemky a budou ukončeny v připojovacích objektech požadovaných správci sítí a situovaných ve 
vymezených plochách. Trasy přípojek budou v souladu s obecnými stavebními předpisy, tj. 
vyhláškou MMR č. 137/1998 Sb. “O obecných technických požadavcích na výstavbu“, s normou 
ČSN 73 6005 “Prostorové uspořádání sítí technického vybavení“ a se zákonem č. 458/200 Sb. 
Nové stavby technického vybavení budou realizovány dle vyhlášek platných v době realizace. 
 Plochy pro dopravní obsluhu a souběžné přidružené prostory pro technické vybavení určují 
šíři uličního parteru a zůstanou jako plochy veřejné. Uliční parter navržen : 
 
uliční parter   komunikace    přidružené prostory 
 
32,75 m   6,00 m (+3,00 m cyklostezka) 11,50 + 3,50 + 8,75 m 
32,75 m   3,50 m (+ 3,00 m cyklostezka) 14,00 + 3,50 + 8,75 m 
 
15,00 m   6,00 m    4,50 m + 4,50 m 
12,50 m   6,00 m    3,50 m + 3,00 m 
12,50 m   5,50 m    3,50 m + 3,50 m 
12,50 m   3,50 m    5,00 m + 4,00 m 
10,80 m   4,50 m    3,20 m + 3,10 m 
10,80 m   4,50 m    3,50 m + 2,80 m 
10,80 m   3,50 m    4,50 m + 4,50 m 
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  6,50 m   3,50 m    1,00 m + 2,00 m 
  4,55 m   2,00 m (chodník)   1,00 m + 1,55 m 
 
jednostranně obestavěné komunikace - střed 
  9,50 m   6,00 m    3,00 m + 0,50 m bezp. odstup 
  9,50 m   5,50 m    3,50 m + 0,50 m bezp. odstup 
  8,50 m   4,50 m    3,50 m + 0,50 m bezp. odstup 
 
 Před započetím zemních prací nutno zaměřit a vytyčit všechny inženýrské sítě. 
 Následná dokumentace pro technickou infrastrukturu bude obsahovat veškerou přípravnou 
dokumentaci na všechny druhy sítí. 
 
 
E.2.8. Vymezení asanací a asanačních úprav 
 Z důvodu prostorového uspořádání řešeného území a inženýrských sítí budou zrušeny 
(přeloženy) 2 úseky podzemního vedení komunikační sítě, které procházejí řešeným územím.  
 
 


