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1) Předmět územní studie
Účel a cíl pořízení:
Hlavním cílem územní studie je prověřit možnosti využití rozvojové lokality v souladu s požadavky
platného ÚP Chotusice a upřesněnými potřebami zadavatele ÚS.
Územní studie prověřila a stanovila podmínky uspořádání předmětného území, posoudila vybrané
problémy a stanovila další postup řešení při rozvoji daného území.
Zpracování územní studie Chotusice – lokalita Z11 vychází z požadavku Územního plánu
Chotusice vydaného 16.11.2011, č. usnesení 105/2011 (dále také jen "územní plán" nebo "ÚP"), který
stanovuje jako podmínku pro rozhodování o změnách využití území pro lokalitu Z11 zpracování územní
studie.
Územní studie řeší urbanistickou koncepci s uspořádáním jednotlivých funkčních složek
rozvojových ploch s řešením prostorového uspořádání území s koncepcí veřejné infrastruktury.
Studie prověřuje podmínky pro využití lokality jako plochy pro bydlení, navrhuje koncepci řešení
zástavby v souladu s ÚP. Navrhuje řešení veřejné infrastruktury, prověřuje možné napojení lokality na
stávající systém dopravy a inženýrských sítí a napojení jednotlivých pozemků pro novou výstavbu
rodinných domů.
Studie stanovuje zásady (regulační podmínky) pro novou výstavbu v souladu s ochranou a
rozvojem hodnot území. Nová zástavba bude realizována s ohledem na charakter území a urbanistickou a
architektonickou strukturu zástavby v sídle.
Územní studie je zpracována jako územně plánovací podklad pro rozhodování v území podle § 30
zák. č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu ve znění pozdějších předpisů (dále „stavební
zákon“) a bude sloužit jako podklad pro zpracování projektové dokumentace jednotlivých objektů a pro
rozhodování stavebního úřadu.
I když územní studie není přímo závazným podkladem, pokud je však vložena do evidence územně
plánovací činnosti, stává se neopominutelným podkladem a případné odchylné rozhodnutí je třeba v
územním rozhodnutí zdůvodnit a v odůvodnění prokázat, že bylo nalezeno z hlediska veřejných zájmů
vhodnější nebo alespoň rovnocenné řešení.

Územní studie řeší také návaznosti na stávající dopravní systém a technickou infrastrukturu –
kontaktní území: dotčeny také pozemky ppč. 2176/1, 2182/1, 306/3 a 2163.
Terén je rovinný.

Tabulka vlastníků pozemků v řešeném území k datu 02/2016 (dle údajů KN)
k.ú. Chotusice 653489
číslo
poze
mku
311/1

druh
pozemku

311/2
311/3

orná půda
ostatní
komunikace
orná půda

311/4

orná půda

310
466/1

ovocný sad
orná půda
ostatní
plocha
2162/1

celk.
výměra
výměra
vlastník
pozemk
u (m2) dotčená ÚS
Obec Chotusice, č.p. 61, 28576 Chotusice
3171
3171
129
2240

129
2240

Obec Chotusice, č.p. 61, 28576 Chotusice
Obec Chotusice, č.p. 61, 28576 Chotusice

1200

1200

Obec Chotusice, č.p. 61, 28576 Chotusice

3150
589633

3150
12560

Bíbrová Monika, Neustupného 1833/20, Stodůlky, 15500 Praha
5
není zapsána na LV

1302

1150

není zapsána na LV

Územní studie je zpracována v souladu se zadáním.

2) Vymezení řešeného území
Území řešené územní studií se nachází na severním okraji sídla, částečně zasahuje do
zastavěného území obce. Lokalita je vymezena v platném ÚP Chotusice jako zastavitelná plocha pro
bydlení. Nad rámec plochy určené pro zpracování územní studie byla do řešeného území zahrnuta i
navazující plocha označ. K1, dle platného ÚP zařazená v plochách DSu (dopravní infrastruktura –
obslužná a účelová) a větší část plochy ozn. V4 vymezené v plochách Pvu (veřejná prostranství – uliční
prostory). Všechny plochy jsou součástí zastavitelného území, zajišťují jeho dopravní obsluhu, přiléhají
k sobě a měly by tedy být součástí řešení.
Řešená lokalita navazuje z jihozápadu na silnici, vyplňuje volný prostor mezi stávající zástavbou,
ze severovýchodní strany k lokalitě přiléhají zemědělsky obhospodařované plochy.
Řešené území zahrnuje tyto pozemky (dle mapy KN k datu 02/2016): 466/1 (druh pozemku: orná půda),
část 2162/1 (ostatní plocha), 311/1 (orná půda), 311/2 (ostatní komunikace), 311/3, 311/4 (orná půda), 310
(ovocný sad).
Rozloha řešeného území je cca 2,36 ha.
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3) Požadavky vyplývající z územně plánovací dokumentace obce a z širších územních vztahů

3.1. Požadavky vyplývající z platného Územního plánu Chotusice:
Územní studie Chotusice – zastavitelná plocha Z11 vychází z požadavku ÚP Chotusice, který stanovuje
podmínku pro rozhodování o změnách využití území pro lokalitu Z11 zpracování územní studie.
Řešená lokalita se nachází částečně mimo zastavěné území obce. V platném územním plánu je zařazena
v těchto plochách s rozdílným způsobem využití:
- BV - bydlení v rodinných domech – venkovské

Výřez Koordinačního výkresu platného ÚP Chotusice
Podmínky pro využití ploch s rozdílným způsobem využití (regulační podmínky):
Citace z Textové části platné ÚPD:
Pl och y byd l ení v r odinn ých d om ech – ven k ovské
Hlavní využití:

BV

převážně bydlení, se zahradami a chovem hospodářského zvířectva, s možností integrace i drobných
výrobních aktivit a služeb
Podmínky využití:

§ stavby pro ubytování v soukromí, agroturistiku
§ stávající objekty sloužící individuální pobytové rekreaci
§ drobné plochy veřejné zeleně s dětskými hřišti, odpočinkovými plochami
§ plochy veřejné, izolační a doprovodné zeleně
§ obslužné a účelové komunikace, pěší cesty a chodníky
§ odstavné a parkovací plochy sloužící obsluze území
§ stavby a zařízení technické infrastruktury
§ stavby a zařízení pro krátkodobé shromažďování domovního odpadu
v Nepřípustné využití:
§ vícepodlažní (nad 2 NP) obytné domy
§ stavby a plochy pro smíšenou výrobu
§ stavby a plochy pro velkoobchod, stavby občanského vybavení komerčního typu hyper a
supermarketů
§ stavby a plochy pro výrobní služby, podnikatelské aktivity a pro zemědělskou výrobu s
negativními vlivy na životní prostředí
§ stavby pro reklamu
§ stavby a zařízení pro skladování a odstraňování odpadů
§ hromadné garáže
§ 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
v 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.
§ obytné objekty budou – max. 1 NP + využité podkroví, respektován bude převažující typ
zastřešení (sedlová střecha event. polovalba), doplňkové hospodářské objekty – sedlová
střecha, výška římsy max. 5 m, koeficient zastavění nepřevýší 0,3

Kód plochy
Z11

Charakteristika území
lokalita
funkční vymezení
lokální podmínky

severní okraj sídla
BV – plochy bydlení v rodinných domech – venkovské
izolované rodinné domy, 1 n.p., střechy sedlové, využité podkroví,
hospodářské a doplňkové stavby shodného charakteru, KZSP max. 0,45
Částečně leží v zastavěném územím.
Vnitřní organizace zastavěného území a podmínky prostorového uspořádání
budou prověřeny územní studií. V územní studii bude vymezena v souladu
s platnou legislativou plocha veřejného prostranství.
Lokalita se nachází v místě dotčeném hlukovým zatížením z provozu letiště,
leží v území dotčeném OP letiště, OP komunikačních vedení Armády ČR,
trasou stávající jednotné kanalizace.

v Přípustné využití:

§
§
§
§

rodinné domy s doplňkovými hospodářskými objekty, s okrasnými a užitkovými zahradami a
omezeným chovem hospodářského zvířectva a drobných zvířat
zařízení a stavby pro řemeslnou výrobu a výrobní služby, které negativně nepůsobí na životní a
obytné prostředí sídla, integrované ke stavbám pro bydlení
stavby a zařízení pro maloobchod a služby
stavby a zařízení pro veřejné stravování
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Územní studie řeší také plochy v navazujícím území, které slouží zejména pro dopravní obsluhu
zastavitelné plochy Z11.
Ze severovýchodní strany k lokalitě přiléhá plocha DSu – dopravní infrastruktura – obslužná a účelová
(zastavitelná plocha K1).
Dopravní infrastruktura místní – obslužná a

účelová

Kód plochy
V4

Charakteristika území
lokalita
funkční vymezení
lokální podmínky

severní okraj sídla
PVu – plochy veřejných prostranství – uliční prostory
v zastavěném území uliční prostory zajišťující přístup k zastavitelné ploše Z10
a Z11. Leží v území dotčeném hlukovým zatížením z provozu letiště.

DSu

Hlavní využití:

Respektovány jsou podmínky rozdílného využití ploch, řešení je navrženo s ohledem na ochranu
kulturních, civilizačních a přírodních hodnot v území. Zástavba bude respektovat další podmínky a
požadavky stanovené v obecných zásadách jednotlivých koncepcí určených územním plánem.

pro provoz a pohyb vozidel i pěších ve volné krajině
Podmínky využití:

v Přípustné využití:

§
§

zpevněné komunikace sloužící účelové zemědělské či lesnické přepravě
nezpevněné komunikace, cesty, stezky a pěšiny, důležité pro prostupnost krajiny a
komunikační propojení významných cílů
§ stavby a zařízení zajišťující funkčnost těchto tras – náspy, mosty, lávky a pod.
§ stavby a zařízení technické infrastruktury
§ informační a odpočinkový mobiliář
§ doprovodná a izolační zeleně
v Nepřípustné využití:
§ veškeré stavby a zařízení nesouvisící s přípustným využitím
Kód plochy
K1

Charakteristika území
lokalita
funkční vymezení
lokální podmínky

3.2. Požadavky vyplývající z širších územních vztahů:
Obec Chotusice se nachází severně od Čáslavi a východně od Kutné Hory. Mezi Čáslaví a obcí je
situováno vojenské letiště Čáslav, které je výrazným omezujícím prvkem širokého území (zejména hlukové
zatížení okolí z provozu letiště). Sídlo Chotusice leží západně od vodního toku Brslenka, která je
významným přírodním prvkem v rovinaté krajině. Na vodní tok jsou navázány plochy zeleně. Severní část
katastru včetně řešeného území je součástí krajinné památkové zóny Žehušicko, která byla vyhlášena
v roce 1996 za účelem ochrany historické kulturní krajiny.

severní okraj sídla
DSu – dopravní infrastruktura místní – komunikace obslužné a účelové
leží mimo zastavěné území, navazuje na vymezenou zastavitelnou plochu
bydlení v rodinných domech - venkovské (Z11), zajišťuje dopravní přístup
k pozemkům na severním okraji sídla. Leží v území dotčeném hlukovým
zatížením z provozu letiště, v OP letiště a OP komunikačních vedení Armády
ČR.

o

Ze západní strany přiléhá plocha Pvu – plochy veřejných prostranství – uliční prostory (zastavitelná plocha
V4).
Veř ejná prostranství – uliční prostory
Hlavní využití:

PVu

jako veřejně přístupné a užívané ulice, cesty a prostranství, které slouží místní dopravě
Podmínky využití:

v 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, plochy veřejné zeleně
§ pěší a cyklistický provoz (chodníky, cyklostezky)
§ obratiště, manipulační plochy
§ stavby a zařízení technické infrastruktury
§ stavby a zařízení pro krátkodobé shromažďování domovního odpadu
§ zařízení obecního mobiliáře
v Nepřípustné využití:
§ veškeré stavby a zařízení nesouvisící s přípustným využitím

(www.mapy.cz)

Zájem o rozvoj bydlení v Chotusicích roste, i když leží v sousedství letiště Čáslav. Obec je sídlem
historicky založeným, svou poměrně zachovalou původní urbanistickou strukturou s širokými návesními
prostory s navazující ulicovou zástavbou je atraktivní lokalitou. Chotusice jsou dobře vybaveny občanskou
vybaveností – je zde škola, školka, obecní úřad, kostel, areály pro sportovní aktivity. Dobrá dopravní
dostupnost a blízkost větších měst – Kutná Hora, Čáslav i Kolín – rozšiřuje možnost pracovních příležitostí
pro obyvatele a také cenová dostupnost pozemků má vliv na rozvoj bydlení.
Lokalita je napojena na stávající dopravní systém tak, aby dostupnost do centra byla dobrá.
Urbanistická koncepce lokality vychází z majetkových poměrů v území a z prostorového
uspořádání stávající venkovské zástavby, která se nachází v okolí.
Architektonické ztvárnění objektů pro bydlení by mělo vycházet z charakteru lokality, tvaru
pozemků, rodinné domy by měly být spíše podélného půdorysu, štítem směrem do ulice.
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4) Urbanistická koncepce
Návrh vnitřní organizace řešeného území vychází z jeho umístění v okrajové poloze sídla,
z urbanistické struktury stávající zástavby, z rozlohy pozemků s navazující rodinnou zástavbou a
z limitujících vlivů v území.
V I. etapě řešení ÚS byly zpracovány čtyři varianty řešení, které se lišily parcelací a umístěním
veřejného prostranství. Všechny však vycházely ze stejné koncepce napojení řešeného území na stávající
obslužné komunikace. Navrhované řešení bylo konzultováno, předáno zástupcům obce k projednání a na
základě sdělení rozhodnutí zastupitelů byla dopracována vybraná varianta do finální podoby.
Koncepce prostorového a plošného uspořádání lokality vychází zejména z jejího umístění na okraji
sídla v přímém kontaktu s volnou krajinou. Rodinná zástavba je navržena tak, aby nedocházelo
k zahuštění stávající struktury. Tzn. velikost parcel (kolem 1000 m2) a jejich tvar vychází z urbanistického
uspořádání stávající zástavby a umožňuje umístění spíše podélných objektů kolmo k obslužným
komunikacím. Návrh se snaží „vtáhnout“ zeleň do řešeného území a vytvořit přirozený přechod do krajiny.
Tento záměr je podpořen vymezením plochy veřejné zeleně s pobytovou a rekreační funkcí v SV části
řešeného území. Nové pozemky pro rodinné domy jsou pak navrženy v návaznosti na zastavěné části
sídla. Také orientace zahrad na pozemcích směrem k plochám navazující veřejné zeleně a situování
objektů rodinných domů k uličním prostorům přispívá k podpoře krajinného rázu v území.
Prostorové a plošné uspořádání nové zástavby je řešeno s ohledem na krajinný ráz navazujícího území.
Při dálkových pohledech by měla být upřednostněna zeleň a hmotové řešení zástavby by nemělo
negativně narušovat siluetu sídla. Urbanistická struktura výsledného řešení vychází ze stávajícího
uspořádání pozemků dle katastrální mapy a vytváří v předmětném území dva nové hlavní uliční prostory.
Uliční prostor blíže k centru sídla společně s krátkým odbočením je oboustranně obestavěn novou
zástavbou rodinných domů. Na SZ je – vzhledem k respektované poloze stávající komunikace – zástavba
umístěna jednostranně.
Dopravní obsluha je řešena ze stávající místní komunikace, která prochází podél JZ hranice
řešeného území. Na ni se napojují dvě nové obslužné komunikace na SV propojené rovněž navrhovanou
účelovou komunikací.
Obytná lokalita je však dotčena hlukovým zatížením z provozu Letiště Čáslav, což bude nutné
zohlednit zejména při stavebním řešení objektů pro bydlení.
V souladu se zadáním je součástí řešení ÚS také vymezení plochy veřejné zeleně (veřejné
prostranství) - s možností umístění zařízení pro denní rekreaci (např. dětské hřiště, mobiliář….).
V lokalitě je umisťováno 17 parcel pro 17 rodinných domů.
Chotusice mají zachovanou historicky založenou urbanistickou strukturu zastavění. Stávající
zástavba má poměrně jednotný charakter – rodinné domy výrazného obdélníkového půdorysu,
orientované štítem směrem do ulice, na rodinný dům navazují hospodářské objekty, které parcelu uzavírají
a oddělují dvůr od navazujících zemědělsky obhospodařovaných ploch – tzv. záhumenků. Řešená lokalita
je umístěna na okraji sídla, stávající okolní zástavba má některé společné znaky, jedná se o rodinné domy
přízemní nebo patrové s využitým podkrovím, se sedlovou střechou, výjimečně se objevuje také střecha
valbová. Charakter nové zástavby by neměl, zejména při dálkových pohledech, negativně narušovat
panorama obce.
Platný ÚP Chotusice zařazuje toto území do ploch venkovského bydlení. Architektura objemu
rodinného domu a architektonické výrazové prostředky budou vycházet z charakteristických znaků
zástavby vhodné do daného prostředí. Rodinné domy budou tedy převážně venkovského charakteru
s typem zastřešení, který je v místě obvyklý – sklonitá střecha. Z hlediska prostorového uspořádání budou
objekty RD navrhovány v omezené výškové hladině – výška hlavního hřebene objektu RD bude min. 6,0 m
a max. 8,0 m, budou převážně řešeny jako objekty s 1NP a s podkrovím, se sklonitou střechou (převážně
sedlová, polovalbová). Územní studie připouští umístění RD s 1NP (přízemní), které však svými
objemovými parametry budou příbuzné RD s 1NP a využitým podkrovím a nebudou v dané lokalitě působit
nesourodě (zejména s ohledem na výškovou hladinu zástavby).
Objekty RD jsou územní studií umisťovány převážně svými hřebeny kolmo k obslužné komunikaci
(viz. grafická příloha) nejen s ohledem na stávající urbanistickou strukturu zástavby, ale také na velikost a
orientaci pozemku ke světovým stranám.
Při vstupech a vjezdech na pozemky je možné prodloužit zpevněné plochy a vytvořit tak parkovací
stání.

Pro pozemky a stavby na nich umístěné budou v souladu s platnou ÚPD respektovány podmínky
pro umístění a prostorové uspořádání staveb (prostorové regulativy) dané touto ÚS. Plošné a prostorové
podmínky pro novou zástavbu jsou stanoveny zejména s ohledem na charakter území, na situování
v návaznosti na stávající plochy bydlení v okrajové poloze sídla a na urbanistickou a architektonickou
strukturu zástavby v Chotusicích.
Územní studie je zpracována v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a
stavebním řádu v platném znění vč. prováděcích předpisů.
Kapacity řešeného území:
rozloha řešeného území celkem:
z toho: plochy pro bydlení (RD+zahrada)
plochy veřejných prostranství
:
z toho: plochy uličních prostorů (vč.komunik., parkovacích stání a chodníku)
plocha veřejné zeleně
počet RD
průměrná velikost parcely pro RD

2,36 ha
1,80 ha
0,56 ha
0,44 ha
0,12 ha
17
1.057 m2

5) Podmínky pro vymezení a využití pozemků
Územní studie respektuje:
•
vymezenou zastavitelnou plochu včetně vymezení ploch s různým způsobem využití dle
platného ÚP (funkční využití)
•
limity využití území
•
stávající trasy inženýrských sítí
LIMITY VYUŽITÍ ÚZEMÍ:
•
ochranná a bezpečnostní pásma inženýrských sítí
•
území je dotčeno hlukovým zatížením z provozu Letiště Čáslav
•
ochranná pásma letiště Čáslav
•
OP RR trasy
•
OP komunikačního vedení Armády ČR
•
krajinná památková zóna Žehušicko
Další ochranné režimy a podmínky pro zástavbu:
•
hydrogeologické podmínky
•
kvalita zemědělské půdy (řešené území se nachází na půdách I. třídy ochrany)
•
meliorace
•
spádové poměry pozemku a jeho orientace ke světovým stranám
•
radonová aktivita z podloží
•
zástavba bude dodržovat platné právní předpisy – Stavební zákon vč. prováděcích předpisů
(dodržení technických požadavků na stavby zejména vyhl. č. 268/2009 Sb. v platném znění)
5
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6) Podmínky plošného a prostorového uspořádání území
Řešená lokalita se nachází částečně mimo zastavěné území obce, platným ÚP Chotusice je vymezena pro
rozvoj bydlení, podél severovýchodní hranice je trasována účelová komunikace. Z hlediska funkčního
využití jsou zde navrženy tyto plochy s rozdílným způsobem využití: BV – bydlení v rodinných domech –
venkovské, DSu – dopravní infrastruktura – obslužná a účelová a Pvu – veřejná prostranství – uliční
prostory. Přesné podmínky funkčního využití viz. kap. 3.1. Požadavky vyplývající z platného Územního
plánu Chotusice (dle ÚP Chotusice).
Územní studie vymezuje: )viz. graf. příl. č. B.2 Urbanistický návrh s regulačními prvky)
• plochy pro bydlení – rodinné domy včetně zahrad
• plochy veřejných prostranství – uliční prostory – zahrnují: veřejnou zeleň, komunikace, vjezdy a
vstupy na pozemky, parkovací stání
• plochy veřejných prostranství – plochy veřejné zeleně – pro odpočinkové a rekreační aktivity

6.3. PROSTOROVÉ ŘEŠENÍ STAVEB (PROSTOROVÉ REGULATIVY)
•

preferován bude rodinný dům venkovského typu: samostatně stojící rodinný dům, jednoduchého
obdélníkového půdorysu a objemového tvaru (přípustný tvar L,T) a sklonitou střechou, který
reaguje na přirozenou konfiguraci terénu a orientaci ke světovým stranám v daném pozemku a je
v souladu s charakterem zástavby v lokalitě. Respektovány budou výsledky hydrogeologického a
radonového průzkumu, přírodní a klimatické podmínky v místě stavby.

•

objekt hlavní (RD) bude umístěn v ploše vymezené stavební čárou a stavebními hranicemi na
parcele

•

prostorové řešení stavby rodinného domu:
•
nepodsklepený nebo částečně podsklepený (s přihlédnutím ke konfiguraci terénu,
hydrogeologickým a radonovým podmínkám lokality)
•
max. 1NP + P (tj. 1NP + podkroví využívané pro bydlení)
umístění 1. NP max. 0,6 m nad upraveným terénem (max. 1,2 m nad upraveným
terénem při částečném podsklepení a event. zapuštění garáže)
Tato úroveň může být korigována polohou objektu RD ke stávající obslužné komunikaci
a předpokládanému umístění garáže.
výška hřebene hlavního objemu objektu min. 6,0 m - max. 8,0 m nad úrovní
upraveného terénu v nejnižším místě stavby

6.2. REGULAČNÍ PODMÍNKY PLOŠNÉHO A PROSTOROVÉHO USPOŘÁDÁNÍ ÚZEMÍ
•

hranice pozemku – vymezují plochu – parcelu – určenou územní studií k umístění jednoho RD vč.
doplňkových objektů a zahrady. Pro účely územní studie je parcelou (pozemkem) míněn budoucí
zastavěný stavební pozemek pro umístění stavby rodinného domu. Hranice pozemků jsou z části
respektovány dle KN. Navrhované hranice parcel budou upřesněny geometrickým plánem.

•

uliční čára – vymezuje pozemek pro bydlení a veřejné prostranství (komunikace pro dopravní
obsluhu, přidružený prostor inženýrských sítí, vstupy, vjezdy, komunikace pro pěší, veřejná zeleň).
Je na ní umístěno oplocení.
Vzdálenost protilehlých uličních čar tj. příslušných hranic pozemků vymezuje šíři uličního prostoru
– veřejného prostranství. (ÚS stanovuje šíři uličního prostoru s obsluhou pozemků min. 8,0 m)

•

stavební čára – hranice, která určuje umístění objektu RD, tzn., že určuje polohu průniku
obvodových konstrukcí stavby hlavní (rodinného domu) s terénem a je přerušená odstupovými
vzdálenostmi od sousedních parcel.
- určuje odstup průčelí stavby hlavní od hranice pozemku (uliční čáry – hranice veřejného
prostoru) a je s ní rovnoběžná
- stanovená stavební čára musí být dodržena hlavním objemem stavby rodinného domu, tj.
hlavní objem stavby nesmí stavební čáru překročit ani z ní ustupovat s výjimkou výrazových
architektonických prvků přiměřených rozsahem, tvarem a funkcí (balkon, arkýř, rizalit, závětří)
- nemusí být dokročena směrem dovnitř (např. ustoupení garáže, krytého přístřešku, zádveří)

•

stavební hranice – vymezuje společně se stavební čárou plochu pro umístění objektu RD. Objekt
RD nemusí být na ní umístěn, nesmí ji však překročit směrem k hranici pozemku rodinného domu.

•

koeficient zastavění – KZ (intenzita využití pozemku) v % – stanoví max. využití plochy
pozemku pro bydlení. Je dána podílem součtu zastavěných ploch stavby hlavní a staveb
doplňkových a zpevněných ploch k celkové ploše pozemku určeného pro umístění RD.
Intenzita využití pozemku pro lokalitu je územní studií stanovena:
KZ max. 45%

•

•

•

•

objekty staveb (samostatně stojící a přistavěné) s funkcí doplňkovou ke stavbě hlavní (např.
přístřešky pro parkování, zimní zahrady, kryté bazény apod.) – jejich architektonický výraz bude
v souladu s architektonickým řešením objektu RD a budou respektovat charakter lokality
•

garáž: upřednostněno bude umístění garáže jako vestavěné, částečně vestavěné,
přistavěné – přípustné je odsazení od stavební čáry (není přípustné její překročení)

•

pokud nebude možné garáže ev. dvougaráže realizovat jako vestavěné nebo
přistavěné, bude možné je umístit samostatně

•

oplocení:
bude umístěno v uliční čáře
doporučená max. výška 1,6 m, charakter uličního oplocení pro RD bude vycházet ze
společných znaků oplocení v dané ulici (např. výškové provedení, výška podezdívky,
materiálové provedení, členění, umístění vstupů, vjezdů, umístění pilířů pro osazení
připojovacích objektů – EL, HUP, apod.). Případně bude vhodně navázáno na stávající
uliční oplocení.
směrem do krajiny nebude umisťováno plné oplocení

•

prostorové uspořádání RD (např. objemové řešení sousedících rodinných domů) by mělo
být navržené tak, aby výsledný urbanisticko – architektonický a pohledový dojem
oboustranně i jednostranně obestavěných ulic byl pozitivní a nenarušoval krajinný ráz
lokality

koeficient zeleně KZe v % – udává podíl zelených ploch na rostlém terénu z celkové plochy
parcely, plocha tvořená zatravněnou dlažbou se započítává z 50% takové plochy. Pro řešené
území je stanoven KZe min. 30%.
Umístění objektů RD je upřesněno vymezenou stavební čárou a stavební hranicí, vzájemné
odstupy RD budou dodržovat stavební zákon vč. prováděcích předpisů ve znění pozdějších
předpisů (zejména vyhl. č. 501/2006 Sb., o obec. požadavcích na využívání staveb a 268/2009 Sb.
o technických požadavcích na stavby, č. 23/2008 Sb. o technických podmínkách požární ochrany).

typ zastřešení:
tvary střech zástavby budou respektovat převládající způsob a charakter zastřešení
okolní zástavby
střecha sklonitá (upřednostňována je střecha sedlová, příp. polovalbová, valbová event.
jejich kombinace) v souladu se základním půdorysným tvarem objektu
sklon střechy: min. 25° (optim. 38° – 45°)
orientace hlavního hřebene objektu RD: převážně kolmo k obslužné komunikaci (tj.
štítem do ulice)
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•

barevné řešení objektů, bude řešeno v pastelových odstínech tak, aby nebyly vytvářeny
pohledové dominanty v lokalitě

8) Podmínky umístění a prostorového uspořádání veřejné infrastruktury

•

nepřípustné je umisťování RD v podobě srubových staveb

8.1. Návrh řešení dopravní infrastruktury

•

zástavba bude dodržovat platné právní předpisy – Stavební zákon vč. prováděcích předpisů
(dodržení technických požadavků na stavby zejména dle vyhlášky č. 268/2009 Sb. v platném
znění)

viz. graf. příl. č. B.3 Výkres dopravní infrastruktury

•

Pozn.: v případě potřeby zejména při řešení atypických staveb doporučujeme záměr konzultovat se
zpracovatelem ÚP nebo této ÚS.

Lokalita řešená územní studií bude dopravně napojena na stávající komunikaci dvěmi stykovými
křižovatkami tvaru ‘‘T‘‘ umisťovanými do polohy dvou stávajících sjezdů účelových komunikací.
ČSN udává minimální šíři prostoru místní komunikace (PMK) pro obousměrný provoz vozidel
v zástavbě rodinnými domy 8,0m. Jelikož se jedná o přímé úseky v okrajové části obce bez možného
navyšování dopravní intenzity, bylo přistoupeno k této minimální hodnotě šířkového parametru budoucího
PMK.
Obě navrhované místní obslužné komunikace (severní a jižní) jsou uvažovány v režimu OBYTNÁ
ZÓNA (20km/h, smíšený provoz, přednost zprava, jedna výšková úroveň, zákaz parkování mimo P).
PMK budou rozděleny na dopravní prostor minimální šíře 3,5m a pobytový prostor proměnné šíře
(min. 1,50m). V něm budou umístěny plochy pro veřejnou zeleň včetně stromů, sloupy veřejného osvětlení
a samostatné sjezdy na jednotlivé parcely.
- Severní komunikace bude mít v místě dopravního napojení šíři 5,50 m, následně bude zúžena na
základní minimální hodnotu 3,50m. Přibližně v polovině úseku je navržena výhybna - rozšíření dopravního
prostoru na 4,50m. Severní komunikace bude ukončena bočním úvraťovým obratištěm.

Vhodné uspořádání ulicové zástavby

7) Podmínky pro ochranu hodnot a charakteru území
•
•

•
•
•
•
•
•
•

Řešení lokality je v souladu s platným ÚP Chotusice. Navržená zastavitelná plocha byla vymezena
v návaznosti na zastavěné území obce.
V řešeném území se nevyskytují žádné nemovité kulturní památky, řešená lokalita však leží na
okraji krajinné památkové zóny Žehušicko (vyhlášena v r. 1996). Předmětem ochrany KPZ je
historická kulturní krajina s částečně zachovanými kompozičními prvky vytvořenými zejména
v návaznosti na dominantu – zámek Kačina. Krajinný ráz je podpořen navrženou urbanistickou
koncepcí, územní studie respektuje a podporuje stávající urbanistickou strukturu území.
Respektováno bude urbanistické uspořádání řešeného území navržené územní studií. Návrh
nenarušuje dochovanou typickou urbanistickou strukturu sídla.
Zástavba bude respektovat stanovené podmínky plošného a prostorového uspořádání, které byly
navrženy s ohledem na charakter struktury stávající zástavby tak, aby bylo na ni vhodně navázáno.
Zástavba nebude narušovat krajinný ráz území, směrem do volné krajiny jsou orientovány plochy
zeleně, jak veřejné, tak i soukromých zahrad. Při dálkových pohledech na sídlo nebude hmotové
řešení staveb negativně narušovat stávající panorama sídla.
Navržené uspořádání lokality a charakter zástavby vytváří přirozený přechod do krajiny.
Zachována bude prostupnost do okolní krajiny, která je podpořena navrženou urbanistickou
koncepcí. V místech původně účelových komunikací jsou nově situovány uliční prostory s ulicovým
způsobem zastavění, které umožňují průchod (i průhled) do krajiny.
Respektován je stávající dopravní systém, na který je lokalita vhodně napojena.
Respektován je systém technické infrastruktury, částečně rozšířen pro napojení nové zástavby na
jednotlivá media.

- Jižní komunikace bude mít v místě dopravního napojení rovněž šíři 5,50 m a následně bude zúžena na
základní minimální hodnotu 3,50m. Přibližně v polovině úseku je navržena styková křižovatka ‘‘T‘‘, která
bude sloužit rovněž jako obratiště a výhybna. Z jižní komunikace odbočující úsek bude ukončen bez
obratiště (přímý úsek délky 59m). Konec navrhované jižní komunikace je navržen s možností otáčení
vozidel v ploše navrhované veřejně přístupné účelové komunikace. Obratiště na tomto konci není nutné,
neboť délka koncového úseku od křižovatky (obratiště) je pouze 75m. Na konec navrhované jižní
komunikace navazuje stávající účelová komunikace - polní cesta.
Podél severovýchodní hranice lokality je navrženo propojení obou konců navrhovaných obslužných
komunikací veřejně přístupnou účelovou komunikací zajišťující možnost usměrnění pohybu zemědělské
techniky a přístup k veřejné zeleni s herními prvky.
S ohledem na měřítko jsou v situaci zakresleny pouze schematicky základní stavební prvky pro
zpomalení dopravy. Naznačeny jsou dlouhé zpomalovací prahy, zvýšená plocha křižovatky sloužící jako
obratiště a výhybna, zpomalovací polštář, změna povrchu, zúžení s vyosením dopravního prostoru. Tyto
prvky budou upřesněny až v podrobnější dokumentaci (UR), kde již budou konkrétní místa jednotlivých
samostatných sjezdů pro RD (rozhledy) a budou upřesněny skladby zpevněných povrchů veřejných
prostor.

Pěší doprava
Mezi navrhovanými křižovatkami pro vjezd do lokality je navržen krátký úsek chodníku umožňující
bezpečné převedení pěších mezi navrhovanou lokalitou a stávajícím chodníkem vedeným jižně od
stávající místní obslužné komunikace.
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V obytné zóně je doprava pěších vedena dopravním prostorem společně s dopravou motorovou a
cyklisty.
Počet vymezených stání
V lokalitě se předpokládá odstavování vozidel na jednotlivých pozemcích rodinných domů.
V územní studii je vymezeno přibližně 17 parkovacích stání pro parkování v uličním prostoru (jednotlivá
podélná stání, event. parkovací pruhy).
Při dodržení rozhledových trojúhelníků a dalších norem a předpisů je možná korekce v umístění i
počtu parkovacích stání (zejména na základě upřesnění budoucí polohy samostatných sjezdů na stavební
pozemky).
Návrh nového dopravního značení (dále jen DZ):
2 × DZ IP 26a
2 × DZ IP 26b
2 × DZ P 2
2 × DZ P 6

Obytná zóna
Konec obytné zóny
Hlavní pozemní komunikace
Stůj, dej přednost v jízdě!
(na obou výjezdech z obytné zóny).

Obě křižovatky se stávajícími komunikacemi budou osazeny oboustranným dopravním značením IP
26a/b ve vzdálenosti >10m od stávající komunikace (minimalizace počtu DZ).

Podélná stání (event. parkovací pruhy) budou vyznačena pouze opticky (odlišná barva a skladba
dlažby, odlišný povrch...) a vhodně vymezena například prvky mobiliáře a zelení.
Stávající dopravního značení se návrhem nemění.
Při návrhu místních komunikací bude vycházeno zejména z ČSN 736110 a technických podmínek
TP 103.

Výpočet potřeby pitné vody:
Počet rodinných domů
Počet obyvatel
Potřeba vody

Qd
Qdmax
Qh

17
17
× 3,6 = 62
62
× 150 = 9 300 l/d
9 300 × 1,5 = 13,950 m3/d
13,950 × 1,8 = 0,291 l/s

Uvažovaná délka vodovodního řadu je 345 m (140m severní větev + 205m jižní).
Navrhované řešení je v souladu s ÚPD.
•

KANALIZACE

Splaškové vody
Dle požadavku zástupců obce se bude jednat o vybudování oddílné kanalizace, která nebude
zbytečně zatěžovat kapacitu čistírny odpadních vod.
Napojení lokality na veřejnou kanalizaci:
V Chotusicích je vybudována jednotná kanalizační síť zakončená centrální čistírnou odpadních vod na
severovýchodní hranici zastavěného území obce.
Lokalita bude napojena na stávající jednotnou kanalizaci jihozápadně od řešeného území.
Splaškové vody budou gravitačně svedeny do jižní části lokality, odkud budou napojeny dle možnosti
gravitačně nebo přečerpáním do stávající jednotné gravitační stoky.
Navrhovaná kanalizace bude vedena dopravním prostorem obytné zóny.
Výpočet množství splaškových vod:
Počet rodinných domů
Počet obyvatel
Splaškové vody

17
17 × 3,6 = 62
62 × 150 = 9 300 l/d

8.2. Návrh řešení technické infrastruktury
Veškeré sítě budou nadimenzovány tak, aby kapacitně vyhověly pro celé řešené území. Provizorní
(dočasné) ukončení sítí ZTV bude bezproblémově umožňovat prodloužení pro případnou další etapu
výstavby.
Napojení řešené lokality na inženýrské sítě je vyznačeno v grafické příloze B.4 Výkres technické
infrastruktury.
•

VODOVOD

Stávající vedení:
Chotusice jsou zásobeny pitnou vodou ze skupinového vodovodu Církvice – Jakub - Chotusice.
Kapacita vody a tlakové poměry pro řešenou lokalitu jsou dostatečné. Stávající vodovod bude
dotčen pouze mimo řešené území studie návrhem technické infrastruktury.
Napojení na veřejný vodovod
Napojení lokality na veřejný vodovod bude možno provést po rozšíření vodovodní sítě. Ze
stávajícího vodovodního řadu PVC 110 vedeného jižně od lokality (při jižní zástavbě hlavní komunikace)
odbočením nového řadu (min. DN 90).
Uspořádání lokality včetně návrhu veřejně přístupné účelové komunikace umožňuje případné
zokruhování navrhovaného vodovodu. Délka úseku pro zokruhování lokality je 175m.
Pro zabezpečení potřeby požární vody budou na nové vodovodní síti umísťovány požární hydranty
(přednostně nadzemní).

Uvažovaná délka splaškové kanalizace je 345m (139 severní + 206 jižní).
Srážkové vody
Dle požadavku zástupců obce se bude jednat o vybudování oddílné kanalizace.
Srážkové vody ze zpevněných ploch veřejných prostranství budou v maximální možné míře zasakovány
na terénu, event. budou krátkými úseky dešťové kanalizace (nebo odvod. žlaby) sváděny k místům
s podzemními vsakovacími galeriemi. Z tohoto důvodu je rozsah zpevněných ploch minimalizován a
přednostně by měly být navrhovány povrchy s co možná nejmenším koeficientem odtoku (dlážděné
povrchy).

V následujících stupních projektové dokumentace, zejména při počátečním vstupu do území, bude
nutné prověřit nutnost budování retenčních a vsakovacích nádrží (ploch), příp. dalších opatření.
Řešení studie umožňuje návrh prostorů pro retenci a vsakování srážkových vod v místech, kde
bude minimalizována pravděpodobnost se střety navrhované ZTV a navrhované vzrostlé zeleně. Krajním
řešením mohou být přepady ze vsakovacích prostor do jednotné kanalizace.
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•

Odvodňované plochy v lokalitě:
Zpevněné plochy v uličním prostoru - předpoklad asfalt
- předpoklad dlažba

•

1435 m2 (10,40 m3 za 15 minut)
737 m2 ( 3,82 m3 za 15 minut)

ELEKTRO

Stávající rozvody NN a VN v lokalitě:
Mimo řešené území bude dotčena pouze stávající kabelová trasa nízkého napětí a to návrhem rozšíření
základní technické vybavenosti.
Technické řešení napojení lokality na rozvody NN:
Lokalita bude napojena ze dvou napájecích bodů daných distribuční společností. Od RD č.p. 103 na p.p.č.
st. 259 a od RD č.p. 124 na p.p.č. st. 92. Do lokality bude vyvedeno zemní kabelové vedení, které bude
smyčkově připojovat jednotlivé stavební pozemky. Přednostně budou navrhovány zdvojené pojistkové
skříně SS200 na rozhraní dvou parcel, případně skříně SS100. Dále budou obě navrhované kabelové
trasy na vhodném místě osazeny rozpojovací skříní.
Investorem navrhovaného řešení bude společnost ČEZ Distribuce, a.s.

STL PLYNOVOD

Stávající rozvody plynárenských zařízení v lokalitě:
Obec Chotusice je plynofikována středotlakou plynovodní sítí napojenou na vysokotlakou regulační
stanici ležící jižně od zástavby Chotusic.
Do vymezeného řešeného území stávající ochranné pásmo STL plynovodní sítě nezasahuje.
Ochranné pásmo STL je dotčeno pouze návrhem technické infrastruktury.
Technické řešení napojení lokality na rozvody zemního plynu:
Předpokládá se vytápění jednotlivých rodinných domů plynovými kotli na zemní plyn.
Napojení je řešeno ze stávajícího středotlakého rozvodu vedeného jihozápadně od lokality místní
komunikací (PE d 110).
Rozvod bude řešen vybudováním středotlakého plynovodu DN 63, který bude veden v nově
navržených veřejných prostorech a ke každému domu bude kolmo vysazena středotlaká přípojka, která
bude ukončena hlavním uzávěrem plynu v pilíři budoucího oplocení rodinných domů.
Uvažovaná délka navrhovaného STL plynovodního řadu je 347m (139 + 208).

Potřeba zemního plynu:
Pro rodinné domy:
Rodinné domy počet
…………………….…
Hodinová potřeba zemního plynu
………….
Roční potřeba plynu
………………

17
17 × 2 = 34 m3
17 × 2300 = 39100 m3

Potřeba elektrické energie:
Rodinné domy počet
………………………..
Hodnota hlavního jističe ………………………....
Instalovaný příkon na jeden rodinný dům …….
Požadované připojení pro rodinné domy …….
Požadovaný příkon pro rodinné domy
……...
Soudobý příkon pro rodinné domy
……. ...

17
25 A
11 kW
17 × (3 × 25A)
17 × 11 = 187 kW
75 kW

V bilancích je uvažováno s plným využitím EE. Není uvažováno s podílem pasivních a nízkoenergetických
RD a RD vytápěných zemním plynem.

•

VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ

V bilancích je uvažováno s plným využitím zemního plynu. Není uvažováno s podílem pasivních a
nízkoenergetických RD a RD vytápěných elektrickou energií.
•

SDĚLOVACÍ VEDENÍ

Stávající vedení:
Stávající vedení komunikační sítě bude dotčeno pouze napojením lokality na inženýrské sítě. Ochranné
pásmo stávajícího i navrhovaného VKS činí 1,5 m od krajního vedení či HDPE trubky.
V řešeném území se komunikační vedení nevyskytuje.
Lokalita leží v ochranném pásmu komunikačního vedení armády ČR. Vzhledem k navrhované
zástavbě a její regulaci nedojde k narušení jejich ochranných pásem.
Napojení na PVKS
Lokalita bude napojena na síť elektronických komunikací ze stávající trasy vedené při jihozápadní
hranici.
V lokalitě budou navrženy dva nové rozvaděče UR - v každé nové ulici jeden).

Stávající rozvody NN VO v lokalitě:
Stávající kabelový rozvod veřejného osvětlení bude dotčen pouze mimo řešené území studie
návrhem technické infrastruktury.

Provozovatel VKS v současné době takovéto lokality připojuje až na základě počtu zájemců a vypočtené
finanční návratnosti vložené investice.

Napojení na rozvod veřejného osvětlení:
Lokalita bude napojena na rozvod veřejného osvětlení ze stávající trasy, od stávajícího stožáru
jihozápadně od řešeného území.

Pozn.: Pro dodatečné zasíťování lokality by bylo vhodné před položením finálních vrstev komunikací uložit
v místech křížení plánovaných – nezrealizovaných sítí rezervní chráničky.

Vlastní rozvod bude veden pobytovým prostorem obytné zóny (zeleň / samostatné sjezdy). Veřejné
osvětlení bude provedeno bezpaticovými stožáry (v = 4,0 m) se vzájemnou vzdáleností cca 20 – 25 m.
Jednotlivé sloupy budou umisťovány minimálně 0,50 m od možné pojížděné plochy.
Uvažovaná délka tras veřejného osvětlení je 529m (+ cca 20 ks svítidel).
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8.3. Napojení na veřejnou technickou infrastrukturu
Domovní přípojky inženýrských sítí budou realizovány převážně ze stejné strany vjezdů (vstupů) na
pozemky a budou ukončeny v připojovacích objektech definovaných správci sítí. Trasy přípojek budou
v souladu s obecnými stavebními předpisy a s normou ČSN 736005 “Prostorové uspořádání sítí
technického vybavení“ a se zák. č. 670/2004 Sb.
Pod vjezdy na stavební pozemky a při křížení jednotlivých sítí budou řešena ochranná opatření proti
mechanickému poškození.
Nové stavby technického vybavení budou realizovány dle vyhlášek platných v době realizace.
Při zasíťování řešené lokality bude brán zřetel na další plánovanou zástavbu v navazujícím území
(dostatečné kapacity, způsob dočasného ukončení, poloha vůči budoucí možné výstavbě severně od
lokality ...).

8.4. Návrh řešení veřejných prostranství
Plochy veřejných prostranství jsou navrženy v řešeném území dvojího charakteru. Jedná se o
plochy uličních prostorů, jejichž součástí je veřejná zeleň liniová podél obslužných komunikací, dále pak o
rozsáhlejší plochu veřejné zeleně v SV části řešeného území s pobytovým a rekreačním využitím. Plošné
parametry této plochy umožňují umístit sem dětské hřiště i odpočinková zákoutí s lavičkami a městským
mobiliářem.
Dopravní obsluha lokality je řešena v režimu obytné zóny, který umožňuje sloučit dopravní funkce
s pobytovými a odpočinkovými. V území jsou vymezeny plochy pro odstavení vozidel v dostatečné
kapacitě s ohledem na počet umisťovaných rodinných domů. Dopravní systém respektuje trasy stávajících
místních účelových komunikací (vymezených dle KN jako ostatní plochy). Návrhem ÚS jsou rozšířeny a
navrženy zde uliční prostory, ze kterých je zajištěna obsluha nových pozemků pro zástavbu. Zároveň je
umožněna dopravní obsluha navazujícího území. Koncepce dopravního napojení řešeného území je
navržena v odpovídajícím šířkovém uspořádání tak, aby byl umožněn příjezd vozidel integrovaného
záchranného systému a svozu odpadů i pro případné řešení havarijních situací.

•

střetu s trasami technické infrastruktury, případně realizovat opatření, která zajistí nepoškození
zařízení TV kořenovým systémem a naopak. Nová stromořadí by měla vzniknout zejména podél
tras účelových komunikací, které dále navazují na uliční prostory směrem do krajiny.
z hlediska požární ochrany jsou v ÚS navrženy dostatečné parametry obslužných komunikací, aby
umožňovaly příjezd IZS. Navrhovaný vodovod bude osazen požárními hydranty (upřednostňovány
budou nadzemní).

10) Návrh etapizace
Vzhledem k rozloze řešeného území a vytvoření dvou uličních prostorů, které mohou být
realizovány samostatně, územní studie nestanovuje etapizaci výstavby.
Postup realizace zástavby závisí na výstavbě dopravní obsluhy – uličních prostorů a tedy napojení
pozemků na technickou a dopravní infrastrukturu. Vzhledem k vlastnickým poměrům v lokalitě se dá
předpokládat, že v I. etapě vznikne uliční prostor v jižní části území. Nová zástavba by měla být
realizována směrem od zastavěného území sídla.

9) Podmínky pro vytváření příznivého životního prostředí, pro ochranu veřejného zdraví a další
podmínky vyplývající ze zvláštních právních předpisů
•
•
•
•
•
•
•
•

•

Řešené území se nachází v blízkosti Letiště Čáslav. Je dotčené hlukovým zatížením z provozu
tohoto letiště. Veškeré záměry budou odsouhlaseny Ústředním vojenským zdravotním ústavem.
Lokalita se nachází také v OP letiště včetně ochranného pásma komunikačního vedení Armády
ČR, realizace zástavby podléhá posouzení VUSS Pardubice.
odkanalizování lokality je řešeno oddílné
doporučen je ekologický způsob vytápění a ohřevu teplé vody
nakládání s odpady (vč. separace odpadu) bude zapojeno do stávajícího systému likvidace v obci
Chotusice.
pro možné ukládání a separování odpadu je možné využít stávající stanoviště kontejnerů při místní
účelové komunikaci západně od řešené lokality (vzdálenost cca 40m)
pro vytvoření kvalitního prostředí v lokalitě budou respektovány vymezené plochy veřejné zeleně
respektováno je vymezení ploch veřejného prostranství v souladu s § 7 vyhl. 501/2006 Sb., o
obecných požadavcích na využívání území, ve znění pozdějších předpisů, v rozsahu min. 1000 m2.
Tyto plochy budou sloužit pro volnočasové a odpočinkové aktivity obyvatel (např. dětské hřiště,
lavičky…)
plochy veřejné zeleně jsou také součástí veřejného prostranství. Pro zlepšení mikroklimatu a
vytvoření kvalitního uličního prostoru je jeho vnitřní členění navrženo tak, aby bylo možné zde
umístit také vyšší formy zeleně (např. keřové porosty..) zejména v místech, kde nedochází ke
11
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Spole nost RWE GasNet, s.r.o., (dále jen „PDS") je provozovatelem distribu ní soustavy (dále jen „DS") a
nebude investorem níže uvedeného PZ. PDS upozor uje stavebníka/žadatele, že PZ m že být provozováno
pouze na základ licence na distribuci plynu, ud lené podle zákona . 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a
o výkonu státní správy v energetických odv tvích a o zm n n kterých zákon (energetický zákon), jak vyplývá
z pozd jších p edpis , provozování samostatné plynovodní p ípojky musí být zajišt no tak, aby se nestala
p í inou ohrožení života, zdraví i majetku osob.

Atelier Aurum s.r.o.
Jiráskova 21
Zelené P edm stí
53002 Pardubice

V p ípad budování samostatné plynovodní p ípojky pro více odb rných míst p edloží stavebník/žadatel
projektovou dokumentaci p ipojení pro p íslušné ve ejnoprávní ízení podle zákona . 183/2006 Sb., o územním
plánování a stavebním ádu, ve zn ní pozd jších p edpis , k vydání stanoviska PDS na p íslušné pracovišt
RWE Distribu ní služby, s.r.o., p ípadn JMP DS, s.r.o., regionální operativní správu sítí (viz Kontaktní systém
RWE: „Stanovisko ke stavb plynárenského za ízení“). Podmínkou její akceptace je zpracování autorizovaným
projektantem dle zákona . 360/1992 Sb.,ve zn ní pozd jších p edpis .
Zp sob zajišt ní provozování musí stavebník/žadatel prokázat nejpozd ji p ed p ipojením PZ k DS. Podmínkou
zajišt ní distribuce je uzav ení Smlouvy o p ipojení k distribu ní soustav mezi stavebníkem/žadatelem a PDS.

íslo stavby
8800082443

íslo protokolu
162577

Datum
15.07.2015

Bližší informace jsou uvedeny na internetových stránkách PDS - P ipojení více odb rných míst (http://www.
rwe-distribuce.cz/cs/rozsireni-ds-o-vice-odbernych- mist/).
PDS potvrzuje kapacitní možnost p ipojení objektu do výše garantovaného p íkonu.

V c:
Garantovaný p íkon:

Protokol o zajišt ní kapacity

Celkový disponibilní p íkon za kategorie DOM, MO, SO, VO: 26,94 [m /hod].
Název stavby:
Místo p ipojení

POZK Chotusice Z11, STL pl.+p íp., 12 RD

Místem p ipojení k DS je:
STL

Žadatel

plynovod DN/d n 110 (PE lineární)
Atelier Aurum s.r.o.

ID 263617

Jiráskova 21

viz p iložená situace*

Zelené P edm stí

* Konkrétní místo napojení bude up esn no v PD.

53002 Pardubice

Uvažovaná výstavba
Pro p ipojení objektu k DS je pot ebné vybudovat následující PZ:

Stavebník
Atelier Aurum s.r.o.
Jiráskova 21
Zelené P edm stí

Typ PZ

Tlakový
stupe

Materiál / výkon
[m /hod]

Dimenze

Délka [m]

Plynovod

STL

PE lineární

63

100,00

P ípojka nad 6 m

STL

PE lineární

32

55,00

Po et p ípojek/Kusy*

* V p ípad jiného typu PZ, nap . regula ní stanice, odoriza ní stanice atd.

53002 Pardubice
Platnost a vydání protokolu o zajišt ní kapacity
Protokol o zajišt ní kapacity (dále jen „Protokol") je platný do uzav ení Smlouvy o podmínkách napojení, o
spolupráci a sou innosti p i realizaci plynárenského za ízení a o smlouv budoucí kupní nebo Smlouvy o
podmínkách provozu propojených plynárenských soustav (dále jen „Smlouva"), nebo p ipojením PZ k DS,
p ípadn v p ípad zm ny údaj do vydání nového Protokolu, nejdéle však do 15.07.2017. Nebude-li v
uvedené lh t uzav ena Smlouva nebo PZ p ipojeno k DS ve smyslu vyhlášky 62/2011 Sb. o podmínkách
p ipojení k plynárenské soustav , zaniká závazek PDS stavebníkovi/žadateli rezervovat distribu ní kapacitu
podle tohoto Protokolu. Bude-li zám r stavebníka/žadatele na p ipojení k DS trvat i po uplynutí uvedené lh ty,
musí požádat o vydání nového Protokolu.
Protokol vystavuje spole nost RWE GasNet, s.r.o.

Územní identifikace stavby
Obec: Chotusice
Katastrální území: Chotusice
Dot ené pozemky - p. .: 466/1
Obec: Chotusice
Katastrální území: Chotusice
Dot ené pozemky - p. .: 311/1

Požadavek na zm nu jakéhokoliv z údaj , uvedených v tomto Protokolu, je nutné ešit žádostí o vydání nového
Protokolu.

Datum výstavby
P edpokládaný termín realizace PZ nebo samostatn budované plynovodní p ípojky: 2019
RWE GasNet, s.r.o.

Stanovisko provozovatele distribu ní soustavy

Klišská 940
40117 Ústí nad Labem
I www.rwe-distribuce.cz
I : 27295567
DI : CZ27295567
Zapsán do obchodního rejst íku:
Krajský soud v Ústí nad Labem
oddíl C, vložka 23083
dne 1. 10. 2009

RWE GasNet, s.r.o.

Neuvedeno
V p ípad další korespondence nebo jednání v této v ci (zm na stavby) uvád jte íslo Protokolu, uvedené
v záhlaví tohoto dopisu.
Kontaktní systém RWE je dostupný na internetových stránkách PDS (http://www.rwe-distribuce.cz/cs/kontaktni
system/), p ípadn je možno se obrátit na Zákaznickou linku RWE: 840 11 33 55.

Bankovní spojení:
SOB, a.s.
íslo ú tu: 17663193/0300

RWE formulá

EVIS

verze
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Krajský soud v Ústí nad Labem
oddíl C, vložka 23083
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Zpracoval
Jméno, p íjmení: Renata Tolarová
Pracovní pozice: specialista správy DS- echy východ
Pracovišt :

odbor správy DS- echy výc

Spole nost:

RWE GasNet, s.r.o.

Telefon:

+420495563934

E-mail:

renata.tolarova@rwe.cz

P ílohy:
Neuvedeno
Použité pojmy a zkratky
PDS Provozovatel distribu ní soustavy – fyzická i právnická osoba, která provozuje distribu ní soustavu a je držitelem licence na distribuci plynu
DS Distribu ní soustava – vzájemn propojený soubor vysokotlakých, st edotlakých a nízkotlakých plynovod , plynovodních p ípojek ve
vlastnictví provozovatele distribu ní soustavy a souvisejících technologických objekt , v etn systému ídicí a zabezpe ovací techniky a
za ízení k p evodu informací pro innosti výpo etní techniky a informa ních systém , který není p ímo propojen s kompresními
stanicemi a na kterém zajiš uje distribuci plynu držitel licence na distribuci plynu
PZ Plynárenské za ízení – plynovody, plynovodní p ípojky a technologické objekty s nimi související
PD Projektová dokumentace
Plynovodní p ípojka plynárenské za ízení za ínající odbo ením z distribu ní soustavy a kon ené p ed hlavním uzáv rem plynu, za nímž pokra uje
odb rné plynové za ízení zákazníka

RWE GasNet, s.r.o.
Klišská 940
40117 Ústí nad Labem
I www.rwe-distribuce.cz
I : 27295567
DI : CZ27295567
Zapsán do obchodního rejst íku:
Krajský soud v Ústí nad Labem
oddíl C, vložka 23083
dne 1. 10. 2009
Bankovní spojení:
SOB, a.s.
íslo ú tu: 17663193/0300

RWE formulá

EVIS

verze
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ARCHITEKTURA URBANISMUS

LEGENDA :

1
2

1087 m

17

2

971 m

16

2

975 m

parcelace

9

2

992 m

10

2

1150 m

15

2

975 m

11

2

1150 m

12

2

1067 m

14

2

1013 m

6

2

958 m

13

2

1251 m

5

2

938 m

4

2

986 m

3

7

2

1762 m

2

898 m

2

2

908 m

1

2

810 m

8

2

1170 m

ARCHITEKTURA URBANISMUS

LEGENDA :
stav

parcelace

1

17

16

9
10
15
11

12
14

6
13
5

4

7

3
2
1

8

ARCHITEKTURA URBANISMUS

LEGENDA :
stav

parcelace

1

komunikace

17
vodovod

16

9
10
15
11

12
14

6
13
5

4

7

3
2
1

8

ARCHITEKTURA URBANISMUS

