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A TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍ STUDIE
A.1. ÚVOD
Tato územní studie je ve smyslu ust. § 25 stavebného územně plánovacím podkladem,
který bude sloužit pro rozhodování v řešeném území.
Účelem předkládané územní studie je koncepční řešení vymezeného území, které bude
podkladem pro podrobnější projektovou dokumentaci. Řešení územní studie vymezuje
veřejné prostory, dopravní a technickou infrastrukturu, plochy vegetace a stanovuje
podrobnější podmínky pro výstavbu objektů pro bydlení a občanskou vybavenost.
A.2. VYMEZENÍ ŘEŠENÉHO ÚZEMÍ
Řešené území je situováno při severovýchodní hranici zastavěného území obce Železné,
vpravo od silnice II/377 (ve směru od Tišnova) při katastrální hranici Hájek u Tišnova (část
Hajánky).
V současné době je území nezastavěné.
Součástí řešeného území jsou jak zastavitelné plochy a plochy změn v krajině vymezené
Územním plánem Železné, tak plochy pro vedení technické infrastruktury navržené formou
koridorů a plochy přestavby v rámci veřejných prostranství.
Řešené území je zakresleno v grafické části územní studie.
A.3. PLOCHY ŘEŠENÉHO ÚZEMÍ VYMEZENÉ ÚZEMNÍM PLÁNEM
U zastavitelných ploch a ploch změn v krajině je územním plánem Železné (Atelier URBI
2012) stanovena podmínka zpracovat územní studii.
Územním plánem Železné jsou v řešeném území navrženy zastavitelné plochy Z2 a Z13
a plochy určeny k změnám v nezastavěném území K2 a K6:
Označení plochy Kód Funkce
Z2
BI
Plochy bydlení individuálního
Z13
OM Plochy občanské vybavenosti
K2
ZS
Plochy zeleně soukromé a vyhrazené
K6
NP Plochy přírodní
A.4. PODMÍNKY PRO VYUŽITÍ A VYMEZENÍ POZEMKŮ
Územní studie podrobněji člení území zastavitelných ploch a ploch změn v krajině
vymezených územním plánem na jednotlivé dílčí plochy s rozdílným způsobem využití.
Pro tyto dílčí zastavitelné plochy a plochy změn v krajině jsou níže uvedeny podmínky
využití, které jsou stanoveny platným územním plánem. Tyto podmínky využití ploch
s rozdílným způsobem využití jsou územní studií doplněny o podmínky prostorového
uspořádání.
Podmínky pro využití plochy s rozdílným způsobem využití - zastavěné území
a zastavitelné území, plochy přestavby
• Plochy bydlení individuální – BI (označení v ÚP Železné)
Podmínky využití dle ÚP Železné:
- Přípustné využití – bydlení v rodinných domech, plochy veřejné zeleně a menší hřiště pro
děti, drobné stavby v zeleni typu altán, nezbytné stavby pro dopravu a technickou
vybavenost.
Podmínečně přípustné – chov hospodářského zvířectva pro vlastní potřebu, bydlení v
nízkopodlažních bytových domech nepřesahujících výšku okolní zástavby, nekapacitní
Část A str.1
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ubytovací zařízení (se zajištěním parkování na vlastním pozemku), základní občanské
vybavení (malé obchody, nerušící služby), malé neobtěžující dílny jako součást domu.
Plochy pro bydlení v sousedství silnic II. a III. třídy budou posuzovány z hlediska hlukové
zátěže ze stávající dopravy; chráněné prostory budou u stávající plochy dopravy navrhovány
až na základě hlukového vyhodnocení, které prokáže splnění hygienických limitů hluku pro
chráněný prostor a chráněné venkovní prostory staveb, včetně doložení reálnosti navržených
protihlukových opatření. Přípustnost bude posuzována v rámci řízení dle stavebního zákona.
Nepřípustné - chov hospodářských zvířat, stavby pro výrobu, skladování a motorismus,
stavby pro velkoobchod a supermarkety, autokempinky, tábořiště, všechny druhy činností,
které nesplňují podmínky hygienické ochrany a svými negativními vlivy přímo nebo nepřímo
narušují pohodu prostředí.
• Plochy komerční občanské vybavenosti malého rozsahu – OM (označení v ÚP
Železné)
Podmínky využití dle ÚP Železné:
Podmínky pro využití plochy: Plochy slouží k umístění nekapacitních zařízení komerčního
občanského vybavení – obchodů, stravování a služeb místního významu.
Přípustné využití – maloobchodní prodejny, stravování, ubytování a nevýrobní služby.
Podmínečně přípustné - byty pro obsluhu (majitele), nezbytné stavby pro dopravu
a technické vybavení.
Nepřípustné - stavby pro bydlení, zařízení zhoršující kvalitu životního prostředí (výroba,
sklady a dopravní zařízení s negativními dopady na okolí apod.).
• Plochy veřejných prostranství
Plochy veřejných prostranství
Podmínky využití dle ÚP Železné:
Plochy veřejných prostranství zahrnují zpravidla stávající a navrhované pozemky
jednotlivých druhů veřejných prostranství a další pozemky související dopravní a technické
infrastruktury a občanského vybavení, slučitelné s účelem veřejných prostranství.
Stabilizované plochy: Plochy veřejných prostranství a plochy místních komunikací,
obsluhujících území včetně uličních prostranství a ploch pro dopravu v klidu (parkoviště).
Plochy změn: Navrhované místní komunikace a uliční prostranství.
Podmínky pro využití plochy: Plochy jsou určeny k umístění staveb a zařízení, které slouží
pro obsluhu území (komunikace, chodníky, plochy pro odstavení vozidel, plochy pro
setkávání obyvatel). Plochy lze doplnit zelení.
Přípustné - stavby a zařízení dopravní a technické povahy, drobné účelové stavby
související s dopravní obsluhou, zeleň.
Podmínečně přípustné - stavby a zařízení technického vybavení, vyžadující oplocení.
Nepřípustné – jiné funkční využití.
- Plochy veřejných prostranství – vegetace sídelní VPv (označení dle územní studie)
Hlavní využití:
- Plochy sídelní vegetace na pozemcích veřejných prostranství.
Přípustné využití:
- Plochy související dopravní a technické infrastruktury,
- plochy doprovodné architektury,
- plochy dětských hřišť.
Nepřípustné využití:
- Činnosti nesouvisející s hlavním a přípustným využitím.
V rámci podrobnějšího členění územní studií jsou vymezeny v rámci ploch veřejných
prostranství:
- Plochy veřejných prostranství – průjezdný úsek silnice II. třídy– VMB
- Plochy veřejných prostranství – místní komunikace funkční skupiny C - VM
- Plochy veřejných prostranství – místní komunikace funkční skupiny D1 - VD1
Část A str.2
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- Plochy veřejných prostranství – komunikace funkční skupiny D2 - VD2
• Plochy dopravní infrastruktury
Plochy dopravní infrastruktury - DS (označení v ÚP Železné)
Podmínky využití dle ÚP Železné:
Stabilizované plochy: Plochy pro dopravu silniční (silnice II. a III. třídy).
Podmínky pro využití plochy: Plochy jsou určeny k umístění staveb a zařízení, které slouží
pro silniční dopravu. Stavby a zařízení pro silniční dopravu lze umístit v plochách, ve kterých
se stavby tohoto druhu připouštějí nebo podmínečně připouštějí nebo slouží pro
bezprostřední zásobování daného území. Plochy lze doplnit zelení.
Přípustné - stavby a zařízení dopravní a technické povahy, drobné účelové stavby
související s dopravní obsluhou, zeleň.
Podmínečně přípustné - stavby a zařízení technického vybavení.
Nepřípustné – jiné funkční využití.
Du – účelové komunikace (označení dle územní studie)
Hlavní využití:
- Pozemky účelových komunikací
Přípustné využití:
- Vedení technické infrastruktury a s nimi provozně související zařízení technického
vybavení,
- plochy zařízení související dopravní infrastruktury,
- plochy izolační a vyhrazené vegetace.
Nepřípustné využití:
- Činnosti nesouvisející s využitím hlavním a přípustným.
V rámci podrobnějšího členění územní studií jsou vymezeny v rámci ploch dopravní
infrastruktury:
DsB – Plochy dopravní infrastruktury pro silnice II. třídy mimo ZÚ
• Plochy zeleně
Plochy zeleně soukromé a vyhrazené - ZS (označení v ÚP Železné)
Podmínky využití dle ÚP Železné:
Stabilizované plochy:
Stávající lokality zahrad a sadů ve vazbě na sídlo a ve volné krajině (vazba většinou na
rekreační objekty).
Plochy změn: Další plochy zahrad jsou navrženy v severní části obce (Záhomí) v linii mezi
plochami bydlení a stávajícím lesem, vyplňují tedy prostor ochranného pásma lesa, kde již
není možné umisťovat stavby.
Podmínky pro využití plochy: Plochy zemědělského půdního fondu, drobná parcelace zahrady a sady, ve vazbě na sídlo nebo na rekreační objekty v krajině. Je žádoucí zachování
charakteru ploch jako přechodového prvku mezi zastavěným a zastavitelným územím a
zemědělskou, volnou krajinou.
Přípustné – zahradnická a ovocnářská produkce, včelíny, drobné ladem ležící plochy, drobné
stavby pro pěstování a uskladnění produktů, skleníky, včelíny.
Podmínečně přípustné - liniové stavby technické infrastruktury, trafostanice, studny, drobné
zahradní stavby jako altánky, skleníky, přístřešky (účelové stavby hospodářského zázemí).
Nepřípustné – jiné funkční využití.
Plochy zeleně přírodního charakteru - ZP (označení v ÚP Železné)
Podmínky využití dle ÚP Železné:
Plochy nelesní zeleně v zastavěném území, jejichž rozvoj je řízen především přírodními
procesy, druhová skladba převážně přirozená nebo přírodě blízká (vhodné je využití
ovocných dřevin, nevhodná je přítomnost invazivních a expanzivních druhů).
Část A str.3
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Stabilizované plochy: Porosty dřevin bez hospodářského významu mimo les, břehové
a doprovodné porosty toků. Dominantní je funkce ekologická, ochranná a estetická.
Plochy změn: Linie podél návrhové lokality Záhomí, řeší terénní předěl mezi silnicí
a stavebními plochami, vytváří doprovodnou linii podél cesty, částečně může fungovat jako
interakční prvek.
Podmínky pro využití plochy: Plochy zeleně přírodního charakteru slouží pro zachování
a obnovu přírodních a krajinných hodnot v zastavěném území.
Přípustné - trvalá vegetace bez hospodářského významu, výsadby geograficky původních
a ovocných dřevin, pěší komunikace.
Podmínečně přípustné – pomníky, sochy, kříže, sítě TI, vodohospodářská zařízení, drobné
vodní plochy, cyklistické stezky, rekreační využití bez stavební činnosti.
Nepřípustné - jiné funkční využití.
Plochy chráněné ochranným režimem (ÚSES) podléhají regulačním podmínkám příslušného
ochranného režimu.
Podmínky pro využití plochy s rozdílným způsobem využití - nezastavěné území,
plochy změn v krajině
• Plochy přírodní - NP (označení v ÚP Železné)
Podmínky využití dle ÚP Železné:
Stabilizované plochy: přírodní a přírodě blízké porosty, nelesní vegetace na okrajích lesních
komplexů, doprovodná zeleň vodních toků. Bývají součástí významných krajinných prvků
nebo ÚSES.
Plochy změn: Doprovodná vegetace bezejmenného vodního toku v západní části obce,
vegetace oddělující stávající louky využívanou pro občasné kulturní a společenské akce
obce od navrhované zástavby, část biokoridoru kolem oplocení vodního zdroje v severní
části katastru.
Podmínky pro využití plochy: Plochy zeleně přírodního charakteru slouží pro zachování
a obnovu přírodních a krajinných hodnot v nezastavěném území.
Přípustné - trvalá vegetace bez hospodářského významu, výsadby geograficky původních
a některých ovocných (tradičních) dřevin, pěší komunikace.
Podmínečně přípustné - pomníky, sochy, kříže, sítě TI, vodohospodářská zařízení, drobné
vodní plochy, cyklistické stezky.
Nepřípustné: jiné funkční využití.
• Plochy zemědělské - trvalé travní porosty - NZ.2 (označení v ÚP Železné)
Podmínky využití dle ÚP Železné:
Stabilizované plochy: Stávající plochy trvalých travních porostů (luk, lad) v nivě Lomničky, na
okraji lesa a lesních mýtinách.
Plochy změn: Nejsou.
Podmínky pro využití plochy:
Přípustné - pěstování travních porostů, pastva hospodářských zvířat, zemědělské cesty,
stromořadí, remízy, meze pro ekologickou stabilizaci krajiny, pěší a cyklistické stezky.
Podmínečně přípustné - změny druhu pozemků v rámci ZPF na sady, případně zahrady,
liniové stavby technické infrastruktury, trafostanice, studny, zalesnění, ohrady pro dobytek,
napajedla, seníky, přístřešky pro dobytek.
Nepřípustné - jiné funkční využití.
A.5. PODMÍNKY PRO UMÍSTĚNÍ
VYMEZENÝCH V ÚZEMNÍ STUDII

A PROSTOROVÉ

USPOŘÁDÁNÍ

PLOCH

Řešené území navazuje při jižní hranici na stabilizované plochy bydlení, při severní hranici
na stabilizované plochy občanské vybavenosti - tělovýchova a sport. Východně od
zastavěného území se nachází plochy bydlení oddělené veřejným prostranstvím
Část A str.4
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s průjezdným úsekem silnice II/377. Západní hranici tvoří katastrální hranice s k. ú. Tišnov
(Hajánky) s lesními pozemky.
V souladu s územním plánem Železné je území navrženo k plnění převážně obytné funkce
a s ní související dopravní obsluhy navržené v rámci veřejných prostranství. V severním
výběžku se předpokládá, že v plochách občanské vybavenosti bude navržena mateřská
škola. Plochy bydlení jsou prostorově odděleny od plochy průjezdného úseku silnice II/377
více než 30 m pásem vegetace. Východní část pozemků podél lesních pozemků v k. ú.
Hájek u Tišnova v pásmu ochrany lesa je navržena jako zastavitelná plocha „zeleň soukromá
a vyhrazená“ s možnosti výstavby doplňkových staveb k bydlení.
Koncepce řešení obytného souboru vychází z dopravního řešení. V místě stávající stykové
křižovatky na silnici II/377 (napojené šikmo) v obci je navržena nová průsečná křižovatka
(s kolmým postavením vozidel), na kterou je obytný soubor připojen. Druhý přístup do území
je navržen v místě stávajícího sjezdu účelové komunikace obsluhující sportoviště, plochy
zahrádek a plochy v nezastavěném území. Předpokládá se přesunutí hranice zastavěného
území obce za toto křižovatkové napojení. Komunikační systém je prostřednictvím místních
komunikací označených A až F v řešeném území a části průjezdního úseku silnice II/377
zokruhován.
Obytný soubor je dopravně obsloužen systémem místních komunikací funkční třídy D1
(obytná zóna, společný dopravní prostor, chodníky se nezřizují). Napojení obytné zóny je
navrženo odsazenými zvýšenými prahy za křižovatkami se silnicí II/377.
Výšková hladina výstavby je stanovena na maximálně 2. nadzemní podlaží. Jednotnou
výškovou hladinu je nutno dodržovat v jednotlivých dílčích zastavitelných plochách
vymezených v ÚS.
Řešení urbanistické koncepce je navrženo ve výkresové části územní studie.
V rámci územní studie jsou navrženy úpravy hranic parcel za účelem vytvoření stavebních
pozemků odpovídajících parametrů. Zpřesnění v podrobnější dokumentaci je přípustné za
předpokladu respektování závazných regulativů obsažených ve výkrese Podmínky pro
umísťování staveb, Koncepce dopravní infrastruktury a Koncepce technické infrastruktury
a za podmínky dodržení celkové koncepce.
U umístění sjezdů k rodinným domům je závazná orientace vůči příslušnému uličnímu
prostoru. Změna orientace sjezdů není přípustná.
Etapizace není stanovena. Předpokládá se, že výstavba bude probíhat v jedné etapě.
Plochy zastavitelné
I. č.

Ozn.

způsob využití plochy
stav

návrh

Z1

BI

ZPF

Plochy bydlení individuálního

Z2

BI

ZPF

Plochy bydlení individuálního

Z3

BI

ZPF

Plochy bydlení individuálního

podmínky využití území:

- objekty bydlení umístit podél navrženého
veřejného prostranství VP15
- sjezdy k rodinným domům napojeny na místní
komunikaci B1
- řešit střet s územím s archeologickými nálezy
- výšková regulace výstavby: max. 2 NP + podkroví
- objekty bydlení umístit podél navrženého
veřejného prostranství VP15
- sjezdy k rodinným domům napojeny na místní
komunikaci B2
- výšková regulace výstavby: max. 2 NP + podkroví
- objekty bydlení umístit podél navrženého
veřejného prostranství VP15
- sjezdy k rodinným domům napojeny na místní
komunikaci F
- výšková regulace výstavby: max. 2 NP + podkroví
- řešit střet s pásmem ochrany lesa
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I. č.

Ozn.

způsob využití plochy
stav

návrh

Z4

BI

ZPF

Plochy bydlení individuálního

Z5

BI

ZPF

Plochy bydlení individuálního

Z6

BI

ZPF

Plochy bydlení individuálního

Z7

BI

ZPF

Plochy bydlení individuálního

Z8

BI

ZPF

Plochy bydlení individuálního

Z9

BI

ZPF

Plochy bydlení individuálního

Z10

BI

ZPF

Plochy bydlení individuálního

Z11

BI

ZPF

Plochy bydlení individuálního

Z12

ZS

ZPF

Z13

VPv

ZPF

Z14

ZS

ZPF

Z15

VP

ZPF

Plochy zeleně soukromé a
vyhrazené
Plochy veřejných
prostranství – vegetace
sídelní
Plochy zeleně soukromé a
vyhrazené
Plochy veřejných
prostranství

Z16

OV

ZPF

Plochy občanské
vybavenosti

Z17

Te

ZPF

Plochy technické
infrastruktury – energetika trafostanice

podmínky využití území:

- objekty bydlení umístit podél navrženého
veřejného prostranství VP15
- sjezdy k rodinným domům napojeny na místní
komunikaci C2
- výšková regulace výstavby: max. 2 NP + podkroví
- objekty bydlení umístit podél navrženého
veřejného prostranství VP15
- sjezdy k rodinným domům napojeny na místní
komunikaci C1
- řešit střet s územím s archeologickými nálezy
- výšková regulace výstavby: max. 2 NP + podkroví
- objekty bydlení umístit podél navrženého
veřejného prostranství VP15
- sjezdy k rodinným domům napojeny na místní
komunikaci E
- řešit střet s územím s archeologickými nálezy
- výšková regulace výstavby: max. 2 NP + podkroví
- objekty bydlení umístit podél navrženého
veřejného prostranství VP15
- sjezdy k rodinným domům napojeny na místní
komunikaci C1
- výšková regulace výstavby: max. 2 NP + podkroví
- objekty bydlení umístit podél navrženého
veřejného prostranství VP15
- sjezdy k rodinným domům napojeny na místní
komunikaci C2
- výšková regulace výstavby: max. 2 NP + podkroví
- řešit střet s pásmem ochrany lesa
- objekty bydlení umístit podél navrženého
veřejného prostranství VP15
- sjezdy k rodinným domům napojeny na místní
komunikaci C2
- výšková regulace výstavby: max. 2 NP + podkroví
- objekty bydlení umístit podél navrženého
veřejného prostranství VP15
- sjezdy k rodinným domům napojeny na místní
komunikaci D
- výšková regulace výstavby: max. 2 NP + podkroví
- objekty bydlení umístit podél navrženého
veřejného prostranství VP15
- sjezdy k rodinným domům napojeny na místní
komunikaci D
- výšková regulace výstavby: max. 2 NP + podkroví
- výšková regulace výstavby: max. 1 NP

- výšková regulace výstavby: max. 1 NP
- šířka uličního prostoru je stanovena na 10 m
- šířka průjezdného úseku komunikace 5,5 m
- řešit střet s pásmem ochrany lesa
- řešit střet s územím s archeologickými nálezy
- objekty umístit podél navrženého veřejného
prostranství VP15
- sjezd napojen na místní komunikaci F
- výšková regulace výstavby: max. 2 NP + podkroví
- objekt trafostanice umístit podél navrženého
veřejného prostranství VP15
- sjezd napojen na místní komunikaci B1
- výšková regulace výstavby: max. 1 NP
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I. č.

Ozn.

způsob využití plochy
stav

návrh
Plochy zeleně přírodního
charakteru
Plochy zeleně přírodního
charakteru
Plochy zeleně přírodního
charakteru
Plochy zeleně přírodního
charakteru
Plochy veřejných
prostranství – vegetace
sídelní
Plochy veřejných
prostranství – vegetace
sídelní

Z18

ZP

ZPF

Z19

ZP

ZPF

Z20

ZP

ZPF

Z21

ZP

ZPF

Z22

VP

ZPF

Z23

VP

ZPF

podmínky využití území:

- respektovat
rozhledové
z dopravního řešení
- respektovat
rozhledové
z dopravního řešení
- respektovat
rozhledové
z dopravního řešení
- respektovat
rozhledové
z dopravního řešení
- respektovat
rozhledové
z dopravního řešení
- respektovat
rozhledové
z dopravního řešení

poměry

vyplývající

poměry

vyplývající

poměry

vyplývající

poměry

vyplývající

poměry

vyplývající

poměry

vyplývající

Územní studií je navrženo v zastavitelné ploše Z3 (dle ÚP Železné) 53 stavebních pozemků
o celkové výměře 57 750 m2 určených pro výstavbu rodinných domů.
Předpokládaný počet obyvatel 160.
Předepsaný způsob zastřešení objektů rodinných domů je šikmé zastřešení s uplatněním
systému sedlových střech.
Je přípustný i jiný systém zastřešení objektů, jako je pultová střecha a plochá střecha za
předpokladu, že tento systém bude aplikován pro objekty rodinných domů v zastavitelných
plochách Z1-Z7 nebo Z9-Z11, respektive v zastavitelných plochách přiléhajících k jednomu
celku uličního prostranství, tzn. zastavitelné plochy Z1-Z2; Z3, Z4-Z5 a Z7-Z8, Z6, Z9-Z11
a to na základě prokázání vhodnosti tohoto řešení z hlediska ochrany krajinného rázu.
Plochy přestavby
I. č.

Ozn.

způsob využití plochy
stav

návrh
Plochy veřejných
prostranství – místní
komunikace funkční
skupiny C
Plochy veřejných
prostranství –
komunikace funkční
skupiny D2

P1

VM

Plochy
ostatní

P2

VD2

Plochy
ostatní

podmínky využití území:

- respektovat
infrastruktury

stávající

vedení

technické

- respektovat
infrastruktury

stávající

vedení

technické

Plochy přestavby představují úpravu stávající křižovatky za účelem vzniku vytvoření
průsečné křižovatky splňující požadavky v souladu s ČSN.
Plochy změn v nezastavěném území
I. č.

Ozn.

T1

NP

T2

NZ.2

způsob využití plochy
stav

návrh

Plochy
ostatní
Plochy
ostatní

Plochy přírodní

podmínky využití území:

Plochy zemědělské –
trvalé travní porosty

Plochy změn v nezastavěném území představuje transformační „plocha přírodní“ T1 (dle ÚP
Železné funkční plochu K6) a plocha T2 – „plocha zemědělská - trvalé travní porosty“, kterou
vymezuje územní studie na základě průzkumu.
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A.6. PODMÍNKY PRO UMÍSTĚNÍ A PROSTOROVÉ USPOŘÁDÁNÍ STAVEB
VEŘEJNÉ INFRASTRUKTURY
Podmínky pro umístění a prostorové uspořádání dopravní infrastruktury
Širší vztahy
V rámci širších přepravních vztahů silniční dopravy územím prochází východně
v severojižním směru mezinárodní silnice E 461/43 (Svitavy - Brno - Vídeň) a jižně dálnice
D1. Tyto významné mezinárodní tahy propojuje silnice II/379 (Velká Bíteš - Tišnov - Blansko
- Vyškov), na kterou se napojuje katastrálním územím Železné procházející silnice II/377.
Silniční síť
Okrajem řešeného územím prochází průjezdný úsek silnice II/377 Tišnov – Prostějov. Na
tuto silnici je řešený obytný soubor připojen prostřednictvím dvou křižovatek.
Předkládané dopravní řešení předpokládá úpravu průjezdného úseku silnic II/377 ve funkční
skupině B (průtahy silnic II. třídy), svým stávajícím uspořádáním v obci spíše skupině C.
Skupinám B, C odpovídají tyto typy šířkového uspořádání pro návrhovou rychlost 50 km/h:
MS2 resp. MO2 7,5/50.
Místní komunikace
Je navržena úprava stávající křižovatky ve tvaru písmene „T“ (s šikmým napojením)
v předmětném území. Z této křižovatky nově vznikne průsečná křižovatka, na kterou je
obytný soubor primárně dopravně napojen. Druhý dopravní přístup do území je navržen za
stávající hranicí zastavěného území obce, v místě stávajícího sjezdu účelové komunikace
obsluhující sportoviště, plochy zahrádek a ploch v nezastavěném území. V souvislosti
s návrhem této křižovatky se předpokládá odsunutí dopravního značení začátek a konec
obce za tuto navrženou křižovatku (posun cca 70 m). Obytný soubor je dopravně obsloužen
systémem místních komunikací funkční třídy D1 dle ČSN 736110, a je řešen jako zklidněná
komunikace v režimu „obytné zóny“.
Komunikační systém umožňuje prostřednictvím místních komunikací označených „A“ až „F“
a části průjezdního úseku silnice II/377 jízdu v okruhu územím.
Křižovatková napojení jsou řešena krátkým úsekem komunikace funkční skupiny „C“, potom
následuje zvýšený práh nebo zvýšená křižovatka a dopravním značení začátku a konce
obytné zóny. Všechny navržené komunikace mají šířku 5,5 m mezi obrubami, umožňují
minimální průjezd v šířce 3,5 m a vyhnutí vozidel jedoucích v obou směrech, parkovací stání
se vyznačují při komunikaci (podélná šířky 2 m). Všechny křižovatky v obytné zóně jsou
řešeny s dopravním zklidněním (vyzvednutím plochy křižovatky a zvýšenými prahy na vjezdu
i výjezdu z ní). V křižovatce se nepředpokládá vyznačení přednosti v jízdě, přednost mají
vozidla přijíždějící z pravé strany.
Všechny křižovatky budou mít minimální poloměr v náběhovém oblouku 6 m. Na zklidněných
komunikacích se chodníky nevyznačují, chodci smějí užívat silnici v celé její šířce. Vyznačují
se parkovací stání.
V obytném souboru jsou v místě zvedajícího se terénu u navrhovaných komunikací navrženy
podélné sklony od 0,5 % – 8,33 % z důvodu požadavků na podélné sklony v obytné zóně.
Příčné sklony komunikací jsou navrženy 2,5%.
Pěší trasy
Pro pohyb pěších v zastavěné části obce Železné jsou vybudovány chodníky všude tam, kde
to umožňují šířkové poměry veřejných prostranství. V řešeném území jsou chodníky
situovány podél levého okraje (ze směru od Tišnova) silnice II/377. Územní studie navrhuje
úpravu stávající křižovatky včetně úprav chodníků. Pro pěší propojení je navrženo v rámci
dopravního řešení místo pro přecházení, na které v obytném souboru navazuje jednostranný
chodník vyústěný do obytné zóny. Vzhledem k tomu, že obytný soubor je dopravně
obsloužen systémem místních komunikací funkční třídy D1 (obytná ulice), určené pro pohyb
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pěších a automobilové dopravy, chodníky se nevyznačují. V rámci obytného souboru je
navržen chodník propojující místní komunikaci „B2“ a „F“. Územní studii jsou stanovena
závazná pěší propojení s vyznačením orientační trasy. Konkrétní poloha a charakter bude
předmětem podrobnější dokumentace.
Katastrálním území prochází značená turistická pěší trasa (zelená) z Tišnova do Rašova.
Cyklistická doprava
Cyklistika jako subsystém dopravy plní funkci přepravy osob. Současně však zasahuje i do
oblasti sportovní a rekreační.
Této funkci slouží dopravní průtah místní komunikace a silnice II. třídy. V řešeném území se
nachází regionální i nadregionální cyklotrasy.
Pro pohyb pěších a cyklistů volnou krajinou je možno použít všechny účelové komunikace,
zejména pro krátkodobou rekreaci obyvatel obce. Zpřístupňují se tak lokální cíle nebo se
propojují sousední obce.
Doprava v klidu – Statická doprava
V zastavitelných plochách bydlení je navrženo parkování v profilech komunikací, zálivech
a to v počtu 1 rodinný dům – 1 parkovací stání (2 parkovací stání pro obytnou plochu domu,
resp. bytu větší jak 100 m2).
Kapacita všech parkovišť bude určena podrobnější dokumentací dle ČSN 73 6110.
Výpočet parkovacích a odstavných stání dle ČSN 736110:
Pro rodinné domy je nutné stanovit základní počet odstavných a parkovacích stání dle tab.
34. Při výpočtu odstavných stání je pro účelovou jednotkou připadající na jedno stání
rozhodující velikost bytu.
Dle projektu se v zástavbě nachází 53 rodinných domů s byty přes 100 m2 celkové plochy.
Celkem se jedná o potřebu 53 bytů v RD a mateřské školy pro 25 dětí. Pro RD se uvažuje
průměrně s 3,5 obyvateli. Celkem lze počítat s cca 186 obyvateli pro novou výstavbu 53
rodinných domů.
Základní počet odstavných stání dle tab. 34:
Pro byt s plochou nad 100 m2: 2 stání na 1 byt
Oo= 53/0,5 = 106 stání
Základní počet parkovacích stání dle tab. 34 ČSN:
Pro obytný okrsek platí 1 parkovací stání na 20 obyvatel
Po= 186 obyvatel / 20 obyvatel = 9,30 stání
Mateřská škola
Pro mateřskou školu platí 1 parkovací stání na 5 dětí
Po= 25 dětí / 5 dětí = 5,00 stání
Výpočet odstavných a parkovacích stání:
N = Oo . ka + Po . ka . kp = 106 . 1,25 + (9,30+5,00) . 1,25 . 1,0 = 132,5 + 17,875 = 150,375
= 151 stání
ka = 1,25 (stupeň automobilizace 1:2, 500 vozidel /1000 obyv., obec do 5000 obyv.)
Obce do 5000 obyvatel (Železné - 408 obyv.)
kp = 1, skupina A, stupeň úrovně dostupnosti 1
Dle ČSN 736110 je nutný celkový počet 133 odstavných a 18 parkovacích stání (z toho 7 pro
MŠ) pro výstavbu 53 rodinných domů a mateřské školy v dané lokalitě.
Potřeba odstavných stání je řešena v garážích rodinných domů nebo při rodinných domech
na pozemcích majitelů RD, kde je umístěno 106 odstavných stání (1stání v garáži a 1 stání
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na pozemku majitele RD). Na vyznačených parkovacích plochách při komunikacích je
umístěno 66 odstavných a parkovacích stání pro obyvatele a návštěvy. Potřeba 151 stání dle
ČSN 736110 je splněna.
Zřízením nových odstavných a parkovacích stání je potřeba vykryta.
Účelová doprava
Územní studie navrhuje místní komunikaci funkční třídy D1 v místě stávající účelové
komunikace, která zajišťuje dopravní obsluhu sportoviště, ploch zahrádek a ploch
v nezastavěném území. Tato účelová komunikace není zapsána v katastru nemovitostí, je
však v rámci tohoto obecního pozemku využívána pro dopravní účely.
Účelová komunikace na parcele 499 KN k. ú. Železné je respektována.
Hromadná – autobusová doprava
Do obce je zaveden integrovaný dopravní systém Jihomoravského kraje (IDS). Po zavedení
IDS jsou v obci autobusové zastávky „Železné u Vitaru“ a „Železné obec“. Veškerá zástavba
obytného souboru je v okruhu časové izochrony dostupnosti zastávky chůzí. (Pro potřeby
IDS jsou voleny izochrony o časové dostupnosti 5 min., což při rychlosti chůze 4,4 km/h
odpovídá poloměru cca 370 metrů.
Dopravu zajišťují tyto linky:
Zóna IDS JMK 330
Název a číslo linky:
Přehled autobusového spojení obce:
330 Tišnov – Železné – Tišnov, Hájek, Tišnov Jamné – Rohozec – Unín – Hluboké Dvory.
Podmínky pro umístění a prostorové uspořádání technické infrastruktury
Vodní hospodářství – zásobování vodou
Zhodnocení současného stavu:
Obec Železné je zásobena pitnou vodou ze skupinového vodovodu Tišnov, který je
majetkem Svazku VaK Tišnovsko a provozován společností VAS a.s. divize Brno - venkov,
provozní středisko Tišnov.
Obec Železné je zásobována pitnou vodou gravitačně z vodojemu o objemu 50 m3,
minimální hladina 343m n. m., maximální hladina 347m n. m. lokalizovaného v k. ú. Tišnov,
cca 60 m východně od zastavěného území obce Železné). Vodovod je plněný přes gravitační
rozvodnou síť DN150 z vodojemu Květnice (2 x 250 m3, max. hladina 356,5 m. n. m. a min.
hladina 352,5 m. n. m.). Přivaděč v přiléhající zástavbě plní současně v území funkci
zásobovacího řadu pro rodinné domy. Severní část zástavby je zásobována z vodního zdroje
- jímacího zářezu lokalizovaného v severozápadním území k. ú. Železné prostřednictvím
čerpací stanice a přívodního řadu DN 80. Z tohoto zdroje je zásobován také vodojem Jamné
o objemu 50 m3, max. hladina 373,0 m n. m.
Návrh:
Koncepce zásobování vodou v obci zůstává zachována. Vzhledem k akumulačnímu prostoru
stávajícího vodojemu (50 m3) je navrženo rozšíření vodojemu o druhou samostatnou
akumulaci – nádrže o objemu 50 m3.
Vzhledem k výškovému umístění stavebních objektů v obytném souboru (319,5m n. m. –
346,5 m n. m.) územní studie navrhuje rozdělení vodovodní sítě a vytvoření dvou tlakových
pásem. Dolní tlakové pásmo rozvodné vodovodní sítě bude napojeno z veřejného vodovodu
DN100 lokalizovaného podél silnice II/377.
Horní tlakové pásmo bude plněno přes automatickou tlakovou stanici umístěnou v objektu
vodojemu.
Zabezpečení požární vody
Na dolní tlakové pásmo je napojen nadzemní hydrant umístěn vpravo při vjezdu do území při
stáním pro vozidla HZS (plnící místo). Zástavba do nivelety 322 m n. m.
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Potřeba vody:
A: Bytový fond
Počet obyvatel připojených na vodovod: 422+160=582
Průměrná denní potřeba vody: 582 EO x 150I/EQd = 87,300 m3/d
B: Občanská vybavenost – veřejná občanská vybavenost
Územní studie předpokládá, že na rozvody bude napojena nově navrhovaná občanská
vybavenost - mateřská škola, počet dětí 25, počet zaměstnanců 5.
Denní potřeba vody: (25 EO x 60/EQd )+ (5 EO x 60/EQd ) = 1,800 m3/d
Roční spotřeba 365xQd= 657,00 m3/rok
Celková potřeba vody pro bytový fond a občanskou vybavenost
Průměrná denní potřeba vody: 87,300 m3/d + 1,80 m3/d = 89,10 m3/d
Max. denní potřeba vody: Qd
= 1,5 x 89,10 = 133,65 m3/d = 1,546 l/s
Max. hodinová potřeba vody: Qh
= 1,8 x 1,546 = 2,782 l/s
Roční spotřeba 365xQd= 32 521,50 m3/rok
Řešení zásobování vodou se řídí aktuálním Plánem rozvoje vodovodů a kanalizací
Jihomoravského kraje (PRVK JMK).
Odkanalizování a ČOV
Územní studie předpokládá, že do nově navrhované splaškové kanalizace budou zaústěny
odpadní splaškové vody z navrhovaných ploch občanské vybavenosti (mateřská škola)
a ploch stávající občanské vybavenosti (sportoviště).
Odhadovaná produkce odpadních vod je cca 300 m3/rok.
Zhodnocení současného stavu:
Obec Železné měla v rámci I. etapy vybudovanou splaškovou kanalizaci, která odvádí
splaškové vody na ČOV Březina. Ostatní část výstavby odvádí splaškové vody do septiků.
Dešťové odpadní vody jsou v jižní části obce odváděny dešťovou kanalizací do stávající
vodoteče Lomnička.
Návrh:
Splašková kanalizace
V současné době se připravuje II. etapa výstavby splaškové stokové sítě.
V rámci obytného souboru je navržena splašková gravitační kanalizace se zaústěním do
koncové šachty Š7 BB na stoce „BB“, která bude vybudována v rámci II. etapy výstavby
splaškové stokové sítě v obci.
a) Bytový fond.
Množství splaškových vod pro bytový fond zhruba odpovídá spotřebě pitné vody pro bytový
fond.
Celkový počet obyvatel - 582 osob
Druh kanalizační sítě – oddílná
Charakter odpadní vody – splaškové vody
Požadovaná kapacita ČOV – 585 EO
Specifická spotřeba vody – 150 l/osobu/den
Průměrné denní množství splaškových vod = 87,300 m3/d
Roční množství splaškových vod = 31 864,500 m3/rok
b) Veřejné budovy
Část A str.11

.

Železné, obytný soubor Záhomí – územní studie, únor 2014

Územní studie předpokládá, že do nově navrhované splaškové kanalizace budou zaústěny
odpadní splaškové vody z navrhovaných ploch občanské vybavenosti (mateřská škola
v množství 657,00 m3/rok) a ploch stávající občanské vybavenosti (sportoviště
v odhadovaném množství 250 m3/rok).
Celkové množství splaškových vod pro bytový fond a občanskou vybavenost
Roční množství splaškových vod = 32 771,500 m3/rok
Řešení likvidace splaškových vod se řídí aktuálním Plánem rozvoje vodovodů a kanalizací
Jihomoravského kraje (PRVK JMK).
Dešťová kanalizace
Při likvidaci dešťových vod budou využity všechny možnosti pro vsakování, akumulaci
a zdržení vody v krajině, a to v souladu s vodním zákonem.
Z výsledků hydrogeologického posudku (Balun, 2013) vyplývá, že vsakování dešťových vod
do zemního prostředí na posuzované lokalitě je možné. Koeficient vsaku, který byl stanoven
z výsledků vsakovacích zkoušek v rozsahu 6.10-7 až 4.10-9 m/s, je však poměrně velmi nízký,
což vyžaduje poměrně velkou plochu zasakování. V daném místě by bylo vhodné využít pro
zasakování celou plochu komunikací použitím např. distanční dlažby, případně jiného
vhodného způsobu. Tímto způsobem by nevznikaly lokální akumulace srážkové vody a ta by
infiltrovala do zemního prostředí stejným způsobem jako za současného stavu.
V místech, kde byla zjištěna vysoká hladina podzemní vody (ve spodní části posuzované
plochy v blízkosti stávající komunikace) je vsakování v současné úrovni terénu velmi obtížně
realizovatelné. Předmětný posudek předpokládá, že zasakováním srážkových vod nebudou
ovlivněny hydrogeologické poměry v posuzované lokalitě. Na daném území se neprojeví
změna hladiny podzemní vody v případných jímacích objektech spádově pod místem vsaku.
Celková bilance vsakovaných vod zůstane zachována jako při současném stavu.
Vzhledem ke koeficientu vsaku lze předpokládat, že dešťové vody z komunikací v horní části
území můžou být vsakovány do podloží, především v součinnosti s tělesy obsypů
navrhovaných liniových staveb jako je kanalizace a vodovod. V dolní části budou dešťové
vody odváděny dešťovou kanalizací do stávající dešťové stoky zaústěné do vodoteče.
Dešťové odpadní vody budou zaústěny do stávající šachty u silničního tělesa. Šachta bude
upravena tak, aby odpovídala současným technickým požadavkům a požadavkům na
bezpečnost. Šachta v současnosti slouží pro zaústění vod z extravilánu. Předpokládá se, že
po vybudování obytného souboru se sníží množství odváděných dešťových vod, které byly
převážně z rozsáhlých polí nevhodně obhospodařovaných. Předpokládá se, že dešťová
kanalizace (propustek pod silnicí) jsou dostatečně dimenzovány.
Dešťové vody ze střech objektů a zpevněných ploch na pozemcích jednotlivých investorů RD
budou v maximální míře likvidovány vsakem přímo na těchto pozemcích, případně zčásti
akumulovány a využity na zálivku.
Závlahy a odvodnění
V řešeném území se nenachází zařízení pro odvodnění.
Závlahové systémy v řešeném území nejsou vybudovány.
Zásobování plynem
Zhodnocení stávajícího stavu:
Obec Železné má vybudovaný STL rozvody plynu.
Návrh:
Obytný soubor nebude zásobován plynem.
Zásobování elektrickou energií
Zhodnocení stávajícího stavu:
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Nadřazené soustavy a výrobny
Řešeným územím neprochází sítě nadřazené energetické přenosové soustavy v napěťové
hladině 400 kV, 220 kV, rovněž se neplánuje budování nových napájecích vedení přenosové
a distribuční soustavy v této napěťové hladině ani se neplánuje výstavba rozvoden VVN/VN.
V rámci širších vztahů prochází územím dvojité vedení 110 kV, VVN 526/5597.
V řešeném území katastru obce nejsou vybudované žádné výrobny elektrické energie, které
by pracovaly do nadřazených sítí.
Zásobování obce - sítě a zařízení VN 22 kV
Území obce Železné je v současné době napájeno z venkovního vedení VN 13 a VN 152
s napěťovou hladinou 22 kV. Vedení je chráněno ochranným pásmem, jehož šířka je 10 m
na každou stranu od krajních vodičů.
Pro obec jsou v provozu tři trafostanice 22/0,4 kV, jedná se o trafostanice 701154 Železné,
Domky, 217042 Železné, U Obchodu, 217041 Železné, Zahrady, 217126 Hajánky,
U stolárny napájí zástavbu na okraji obce Hajánky.
Návrh:
Pro zásobování obytného souboru elektrickou energii je navržena nová kiosková trafostanice
22/0,4 kV, typový výkon do 400 kVA, osazená strojem 250 kVA, která bude napájena ze
stávajícího vedení VN 13 - odbočky VN k trafostanici Železné, Zahrady. Pro novou přípojku –
podzemní kabelové vedení VN je navržen koridor K2. Kabelové trasy budou v obytném
souboru vedeny v chodníku, nebo v zatravněném pásu podél komunikace.
Výhledová bilance elektrického příkonu pro návrhové období.
V nově navrhovaném obytném souboru se počítá se samostatně stojícími domy.
Pro navrhovaný obytný soubor je navržena nová rozvodná soustava 400/230V,50Hz/TN-C.
Ochrana před úrazem elektrickým proudem je provedena v síti NN dle PNE 33 0000-1 ed.5,
tj. samočinným odpojením od zdroje ve stanoveném čase v síti TN-C, v jednotlivých domech
pak dle ČSN 33 2000-4-41 ed.2, tj. samočinným odpojením od zdroje ve stanoveném čase v
síti TN-C-S.
Maximální soudobý příkon bytu v domě stupně elektrifikace “B” je Pb=9,8 kW
Výpočtové‚ zatížení pro 53b.j, βn = 0,30
Pp = [ (Σn Pbi) x βn ] = [( 53 x 9,8 ) x 0,3] = 155,82 kW
I=1

Prostředí: AB8
Přeložky vedení:
Územní studii je navržena přeložka cca 30 m podzemního kabelu NN v severní části území,
který je veden přibližně v souběhu se stávající účelovou komunikací ke sportovišti a dále
pokračuje v trase účelové komunikace mezi navrženou obytnou zástavbou a navrženou
plochou občanské vybavenosti.
Veřejné osvětlení
Zhodnocení stávajícího stavu:
Rozvody veřejného osvětlení realizovány v celé obci Železné.
Návrh:
Kabelové rozvody veřejného osvětlení obytného souboru budou napájeny přes rozvaděč,
který bude propojen kabelem s rozvaděčem NN v trafostanici. Rozvaděč veřejného osvětlení
bude vybaven soumrakovým spínačem, který bude zajišťovat zapínání a vypínání veřejného
osvětlení.
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Délka nových rozvodů VO cca 1,035 km.
Počet osvětlovacích těles bude cca 40 ks.
Celkem 40 ks svítidel na stožárech
Pi=Pp= 40 x 0,125 kW = 5,00 kW
Veřejné komunikační sítě
Elektronické komunikace
Zhodnocení stávajícího stavu:
Řešeným územím prochází kabelové rozvody elektronických komunikací lokalizované podél
silnici II/377, a to vpravo směrem k Tišnovu.
Návrh:
Kabelové rozvody elektronických komunikací v obytném souboru budou napojeny na
stávající rozvody v obci dle požadavku správce sítě. Kabely budou vedeny v souběhu
s podzemními kabely NN a VO.
Radiokomunikace
Řešené území je situováno v ochranném pásmu radiolokačního zařízení Ministerstva obrany
ČR. V zájmovém území Ministerstva obrany se jedná konkrétně o tyto sledované zájmy:
- Koridory RR směrů – zájmová území Ministerstva obrany pro nadzemní stavby (dle § 175
odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o zajišťování obrany ČR a zákona č. 127/2005
o elektronických komunikací).
V koridoru s označením 50 a 100 lze vydat územní rozhodnutí a povolit nadzemní výstavbu
jen na základě závazného stanoviska ČR – Ministerstva obrany, zastoupeného VUSS Brno.

A.7. PODMÍNKY PRO OCHRANU HODNOT A CHARAKTERU ÚZEMÍ
Řešené území je využíváno jako zemědělská půda – orná, v severním cípu jako sad. Půdy
jsou zařazeny do I. třídy ochrany ZPF (BPEJ 5.10.10) a V. třídy ochrany ZPF (BPEJ
5.41.77).
Z hlediska kulturních hodnot není území předmětem památkové ochrany.
Při okraji řešeného území je ÚP Železné vymezený územní systém ekologické stability.
Jedná se o lokální biokoridor mezofilní vstupující do katastrálního území Železné z LBC
Svobodnice, procházející okrajem lesa nad obcí, sestupující podél cesty mezi rekreačními
chatami, dále přechází silnici II/377 a opět po okraji lesa prochází LBC Hradisko, kde křižuje
hydrofilní větev (LBK Lomnička) a pokračuje dále po stávajících segmentech dřevinné
nelesní vegetace - lesíky, meze - po hraně k.ú. Železné a Lomnička.
V řešeném území jsou navrženy plochy vegetace, které umožní začlenění obytného souboru
do struktury obce. Jedná se jak o plochy v zastavěném území - Z18 - Z23, tak
v nezastavěném území – T1, T2.
Územím prochází cyklotrasa krajského významu „Čebínka“, která je územní studii
respektována.
V rámci řešeného území se nachází lesní pozemek p. č. 481 KN o výměře 47 m2 a parcela
č. 480/1 KN o výměře 1548 m2. Tyto lesní pozemky mají pásmo ochrany lesa 50 m.
Vzhledem ke skutečnosti, že charakter vegetace na těchto pozemcích neodpovídá
charakteru lesní vegetace, územní studie doporučuje vynětí těchto pozemků z PUPFL.
A.8. PODMÍNKY PRO VYTVÁŘENÍ
A OCHRANU VEŘEJNÉHO ZDRAVÍ

PŘÍZNIVÉHO

ŽIVOTNÍHO

PROSTŘEDÍ

Vzhledem k charakteru zástavby navrhované územní studií lze předpokládat, že navržený
obytný soubor nebude mít negativní dopad na životní prostředí.
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Pro vytvoření kvalitního obytného prostředí jsou územní studií navrženy v rámci obytného
souboru nadstandardní plochy veřejných prostranství doplněné plochami vegetace
nezastavěného území.
Podél silnice II/377 je navržen 40 m prostor veřejného prostranství s obslužnou komunikací a
více jak 30 m pásem vegetace. V plochách vegetace se předpokládá vybudování ploch pro
volnočasové aktivity, především pro děti. Předpokládá se, že toto veřejné prostranství bude
sloužit pro celou obec. Využití těchto ploch bude řešeno podrobnější dokumentací. Mimo tyto
plochy je navržen cca 10 m pás vegetace podél severní hranice obytné zástavby.
Podél všech navržených komunikací je vymezen oboustranný pás vegetace o šířce 3,25 m
a 1,25 m. V širším pásu je navržena jednostranná alej se vzrostlou dřevinnou vegetací.
Veřejná prostranství jsou vymezena v souladu s vyhláškou č. 501/2006 Sb., o obecných
požadavcích na využívání území. Dle § 7 odstavce 2 je stanoveno, že pro každé dva hektary
zastavitelné plochy bydlení, rekreace, občanského vybavení anebo smíšené obytné se
vymezuje s touto zastavitelnou plochou související plocha veřejného prostranství o výměře
nejméně 1000 m2; do této výměry se nezapočítávají pozemní komunikace.
Plochy bydlení celkem (pro výstavbu rodinných domů a občanské vybavenosti): 5,490 ha
Plochy veřejných prostranství (bez ploch pozemních komunikací): 1,5188 ha
Požadavek na plochu souvisejícího veřejného prostranství:
15 188 m2 › 5,490 ha / 2 * 1000 m2= 2 745 m2
Územní studií jsou podrobněji členěny též plochy a pozemky v nezastavěném území. Jedná
se o plochy označené v územní studii jako T1 a T2 o celkovém rozsahu 4 096 m2. Jedná se
o stávající plochy pozemků orné půdy, které jsou navrženy k plnění funkce „ploch přírodních“
v souladu s územním plánem Železné.
V souladu s územním plánem Železné se nepředpokládá nadměrná zátěž hlukem ze silnice
II/377. Platí však podmínka ÚP Železné pro využití ploch bydlení: Plochy pro bydlení
v sousedství silnic II. a III. třídy budou posuzovány z hlediska hlukové zátěže ze stávající
dopravy; chráněné prostory budou u stávající plochy dopravy navrhovány až na základě
hlukového vyhodnocení, které prokáže splnění hygienických limitů hluku pro chráněný
prostor a chráněné venkovní prostory staveb, včetně doložení reálnosti navržených
protihlukových opatření. Přípustnost bude posuzována v rámci řízení dle stavebního zákona.
Bezpečnost dopravy je zajištěna návrhem komunikací ve funkční třídě D1 s návrhovou
rychlostí 30 km/hod. Dále je navržena úprava chodníku v zastavěné části a místo pro
přecházení silnice II/377 do obytného souboru.
A.9. PODMÍNKY PRO VYMEZENÁ OCHRANNÁ PÁSMA
Součástí územní studie je návrh vedení technické infrastruktury. Řešení územní studie
v rámci její podrobnosti respektuje ochranná pásma těchto vedení technické infrastruktury,
která jsou stanovena zvláštními právními předpisy. Konkrétní podmínky pro umístění této
infrastruktury budou stanoveny ve vyjádřeních jejích vlastníků a správců k dokumentaci pro
územní řízení.
A.10. PODMÍNKY PRO VYMEZENÍ ÚZEMNÍHO SYSTÉMU EKOLOGICKÉ STABILITY
Při východním okraji řešeného území je vymezený územní systém ekologické stability. Jedná
se o lokální biokoridor mezofilní vstupující do katastrálního území Železné z LBC
Svobodnice, procházející okrajem lesa nad obcí, sestupující podél cesty mezi rekreačními
chatami, dále přechází silnici II/377 a opět po okraji lesa prochází LBC Hradisko, kde křižuje
hydrofilní větev (LBK Lomnička) a pokračuje dále po stávajících segmentech dřevinné
nelesní vegetace - lesíky, meze - po hraně k. ú. Železné a Lomnička.
Část A str.15
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Pro využití ploch ÚSES platí následující podmínky dle ÚP Železné:
Přípustné jsou - výsadby porostů geograficky původních dřevin (mimo plochy, kde jiné typy
regulací výsadby dřevin neumožňují), změny dřevinné skladby lesních porostů ve prospěch
geograficky původních dřevin, do doby realizace jednotlivých prvků ÚSES stávající využití,
případně jiné využití, které nenaruší nevratně přirozené podmínky stanoviště a nesníží
aktuální ekologickou stabilitu území, signální a stabilizační kameny a jiné značky pro
geodetické účely.
Podmíněně přípustné jsou - liniové stavby napříč biokoridory, stožáry nadzemního vedení,
vstupní šachty podzemního vedení, přečerpávací stanice, vrty a studny, stanice nadzemního
a podzemního vedení, stanice sloužící k monitorování životního prostředí.
Nepřípustné - veškerá činnost v území, která je v rozporu s režimem územního systému
ekologické stability.

A.11. STANOVENÍ POŘADÍ ZMĚN V ÚZEMÍ
Územní studie nestanovuje pořadí změn v území.

A.12. SPLNĚNÍ POŽADAVKŮ VYPLÝVAJÍCÍCH Z ÚZEMNÍHO PLÁNU NA VYMEZENÍ VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÝCH STAVEB, VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÝCH
OPATŘENÍ, STAVEB A OPATŘENÍ K ZAJIŠŤOVÁNÍ OBRANY A BEZPEČNOSTI
STÁTU A PLOCH PRO ASANACI, PRO KTERÉ LZE PRÁVA K POZEMKŮM A
STAVBÁM VYLASTNIT
Veřejně prospěšné stavby a veřejně prospěšná opatření vymezená Územním plánem
Železné jsou územní studií respektovány.
Technické podmínky vyplývající z geodetického zaměření prokázaly, že dopravní napojení
řešeného území – na silnici II/377 je nutno řešit prostřednictvím dvou křižovatek. Řešení
připojení celé lokality jednou křižovatkou, které bylo navrženo v územním plánu, bylo proto
v území studii při řešení dopravní infrastruktury přehodnoceno a doplněno o další křižovatku.
A.13. ÚDAJE O POČTU LISTŮ A POČTU VÝKRESŮ ÚZEMNÍ STUDIE
Textová část územní studie obsahuje (str. 1 – str. 16): 16 stran
Grafická část územní studie obsahuje: 5 výkresů

B GRAFICKÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU
Grafická část územního plánu obsahuje tyto výkresy:
B-1 Hlavní výkres
B-2 Podmínky pro umísťování staveb
B-3 Koncepce dopravní infrastruktury
B-4 Koncepce technické infrastruktury - vodní hospodářství
B-5 Koncepce technické infrastruktury – energetika elektronické komunikace

1: 1 000
1: 1 000
1: 1 000
1: 1 000
1: 1 000
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C

TEXTOVÁ ČÁST ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍ STUDIE
C.1. ÚDAJE O POŘÍZENÍ ÚZEMNÍ STUDIE

O pořízení územní studie obytného souboru Záhomí požádala Obec Železné Městský úřad OÚPSŘ Tišnov dne 28. 11. 2012 na základě požadavků společnosti HEDBERG s. r. o.
Data o této územní studii budou v souladu s ust. § 30 odst. 4 stavebního zákona vložena do
evidence územně plánovací činnosti. Územní studie bude sloužit jako podklad pro
zpracování projektové podrobnější dokumentace.
Zadání územní studie bylo projednáno v Zastupitelstvu obce Železné dne 15. 1. 2014
a usnesením č. 5.1/1/2014 bylo toto zadání vzato na vědomí. Návrh územní studie obytného
souboru Záhomí byl projednán v Zastupitelstvu obce Železné dne 12. 2. 2014 a usnesením
č. 2/2/2014 byl návrh územní studie vzat na vědomí.
C.2. VYHODNOCENÍ KOORDINACE VYUŽÍVÁNÍ ŘENÉHO ÚZEMÍ Z HLEDISKA
ŠIRŠÍCH ÚZEMNÍCH VZTAHŮ, VČETNĚ SOULADU S ÚZEMNÍM PLÁNEM
Řešené území je situováno při severovýchodní hranici zastavěného území obce Železné,
vpravo od silnice II/377 (ve směru od Tišnova) při katastrální hranici Hájek u Tišnova (část
Hajánky).
Řešené území navazuje při jižní hranici na stabilizované plochy bydlení, při severní hranici
na stabilizované plochy občanské vybavenosti - tělovýchova a sport. Západně od řešeného
území se nachází plochy bydlení oddělené veřejným prostranstvím s průjezdným úsekem
silnice II/377. Východní hranici řešeného území tvoří hranice k. ú. Hájek u Tišnova (část
Hajánky) lesními pozemky.
V souladu s územním plánem Železné je území navrženo k plnění převážně obytné funkce
a s ní související dopravní obsluhy navržené v rámci veřejných prostranství. V severním
výběžku je území navrženo k plnění funkce ploch občanské vybavenosti. Navržené plochy
bydlení jsou prostorově odděleny od ploch průjezdného úseky silnice II/377 více než 30 m
pásem vegetace. Východní část pozemků podél lesních pozemků v k. ú. Hájek u Tišnova
v pásmu ochrany lesa je navržena jako zastavitelná plocha „zeleň soukromá a vyhrazená“
s možnosti výstavby doplňkových staveb k bydlení.
Za účelem připojení na technickou infrastrukturu je navržený koridor pro vedení podzemního
kabelu VN, který je připojený na stávající vzdušné vedení VN. Za účelem zásobování
obytného souboru pitnou vodou je navrženo rozšíření kapacity stávajícího vodojemu
lokalizovaného v k. ú. Tišnov a koridor pro vedení vodovodního přivaděče procházející
k. ú. Tišnov a k. ú. Železné.
C.3. VYHODNOCENÍ SOULADU
PLÁNOVACÍ DOKUMENTACÍ

ÚZEMNÍ

STUDIE

S PLATNOU

ÚZEMNĚ

Obec Železné má schválený území plán, zpracovaný Atelierem Urbi v roce 2012. Územní
plán byl vydán Zastupitelstvem obce Železné dne 21. 3. 2012 usnesením č. 9/2/2012 a nabyl
účinnosti dne 20. 4. 2012.
Územní studie je řešena v souladu s podmínkami, vyplývajícími z územního plánu.
Technické podmínky vyplývající z geodetického zaměření prokázaly nutnost úpravy
dopravního připojení řešeného území na silnici II/377, a to dvěma křižovatkami. Změna se
týká především změn poloh napojení na stávající komunikační systém, ve změně dopravní
obsluhy stávajících i návrhových ploch občanské vybavenosti.
V souladu s podrobnými průzkumy území jsou upřesněny stabilizované „plochy lesní“, a to
jak v ploše mezi stávajícím sportovištěm a navrhovanými plochami občanské vybavenosti.
Vzhledem k souladu přípustných činností v dílčím členění ploch občanské vybavenosti je
plocha Z16 navržena k plnění funkce občanské vybavenosti s využitím pro mateřskou
školku.
Část C str.17
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V řešení územní studie jsou plochy vymezené územním plánem dále podrobněji členěny tak,
aby byl zachován soulad s platným územním plánem Železné. Při východní hranici řešeného
území – je upraven rozsah „ploch lesních“ v souladu s podrobnými průzkumy a část plochy
navržena k plnění funkce ploch zemědělských – trvalých travních porostů. Dále pak je
vymezena stávající účelová komunikace.
Z důvodu přehlednosti a sjednocení charakteru ploch veřejných prostranství a ploch
dopravní infrastruktury silniční pro průjezdný úsek silnice II/377 jsou tyto plochy označeny
jako „plochy veřejných prostranství“, které jsou členěny na „plochy veřejných prostranství –
průjezdný úsek silnice II. třídy. Plochy veřejných prostranství jsou ve výkrese podrobněji
členěny na „plochy veřejných prostranství – komunikace funkční skupiny C“, „plochy
veřejných prostranství – komunikace funkční skupiny D1“ a „plochy veřejných prostranství –
komunikace funkční skupiny D2“.
Na základě podrobných průzkumů jsou územní studií samostatně vymezeny „plochy
dopravní infrastruktury - účelové komunikace“.
C.4. VYHODNOCENÍ SPLNĚNÍ ZADÁNÍ ÚZEMNÍ STUDIE
Řešení územní studie je v souladu s požadavky uvedenými v zadání územní studie.
C.5. KOMPLEXNÍ ZDŮVODNĚNÍ NAVRHOVANÉHO ŘEŠENÍ
Urbanistická koncepce respektuje základní koncepci rozvržení ploch s rozdílným způsobem
využití, kterou stanovil platný územní plán Železné.
V souladu s územním plánem jsou v severní části území navrženy plochy občanské
vybavenosti s odpovídajícími plochami veřejných prostranství.
Jižní, hlavní část, je navržena k plnění obytné funkce (plochy bydlení individuálního)
s odpovídajícími plochami veřejných prostranství, plochami veřejných prostranství s vegetací
a plochami technické infrastruktury (plocha pro trafostanici).
Výšková hladina zástavby je stanovena v souladu s územním plánem na max. 2. nadzemní
podlaží s možností využití podkroví.
Koncepce dopravní infrastruktury měla významný vliv na navrženou urbanistickou koncepci
řešeného území. V místě stávající křižovatky v obci je navržena nová průsečná křižovatka,
na kterou je obytný soubor připojen. Druhý přístup do území je navržen za obcí, v místě
stávajícího sjezdu účelové komunikace obsluhující sportoviště a plochy zahrádek
v nezastavěném území. Komunikační systém je prostřednictvím místních komunikací „A“
a „F“ a části průjezdného úseku silnice II/377 zaokruhován.
Obytný soubor je dopravně obsloužen systémem místních komunikací funkční třídy D1
(obytná, bezchodníková ulice).
Plochy vymezených veřejných prostranství představují v navrženém obytném souboru
plochy uličních prostranství o minimální šířce 10 m, plochy veřejných prostranství – vegetace
sídelní v západní části obytného souboru při průjezdném úseku silnice II/377 a ploch
vegetace označené v platném plánu Železné jako „plochy zeleně přírodního charakteru“,
které svým charakterem odpovídají plochám v zastavěném území.
Plochy, koridory a trasy vedení technické infrastruktury jsou vymezeny především v rámci
ploch stávajících veřejných prostranství (koridor vedení podzemního kabelu vysokého napětí
a část vodovodního řadu k nadzemnímu hydrantu, kanalizace, vedení elektronických
komunikací), v plochách stávající účelové komunikace (koridor pro vedení vodovodního
přivaděče), v stávajících plochách lesních (koridor pro vedení vodovodního přivaděče,
a v rámci navržených ploch veřejných prostranství.
Etapizace není územní studii stanovena. Předpokládá se, že výstavba bude probíhat v jedné
etapě.
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Podmínky pro umísťování staveb
Plochy bydlení individuálního a plochy občanské vybavenosti
- Velikost stavebních parcel pro výstavbu rodinných domů.
Územní studií je navrženo v zastavitelné ploše Z3 (dle ÚP Železné) 53 stavebních pozemků
o celkové výměře 57 750 m2 určených pro výstavbu rodinných domů. Počet stavebních
parcel a rodinných domů nesmí nepřekročit tento počet.
Průměrná velikost stavebního pozemku navržená územní studii je cca 1090 m2. Nejmenší
navržená plocha stavební parcely je cca 649 m2.
Minimální velikost stavebních parcel je územní studií stanovena na 650 m2.
- Prostorové regulativy
Územní studie stanovuje tyto regulační prvky:
- hranice zastavitelných ploch vymezuje jednotlivé dílčí zastavitelné plochy v území
- hranice zastavitelnosti pozemků vymezuje minimální vzájemné odstupy staveb
a odstupy staveb od veřejného prostoru
- hranice uličního prostoru vymezuje stanovenou hranici uličního prostoru bez ohledu na
vlastnické vztahy
Předepsaný způsob zastřešení objektů rodinných domů je šikmé zastřešení s uplatněním
systému sedlových střech.
Je přípustný i jiný systém zastřešení objektů, jako je pultová střecha a plochá střecha za
předpokladu, že tento systém bude aplikován pro objekty rodinných domů v zastavitelných
plochách Z1-Z7 nebo Z9-Z11, respektive v zastavitelných plochách přiléhajících k jednomu
celku uličního prostranství, tzn. zastavitelné plochy Z1-Z2; Z3, Z4-Z5 a Z7-Z8, Z6, Z9-Z11
a to na základě prokázání vhodnosti tohoto řešení z hlediska ochrany krajinného rázu.
Orientace zástavby vůči uličnímu prostranství je navržena jako okapová orientace. Výšková
hladina výstavby je stanovena na maximálně 2. nadzemní podlaží. Jednotnou výškovou
hladinu je nutno dodržovat v jednotlivých dílčích zastavitelných plochách.
Maximální přípustná výška hřebene u sedlového systému střech je 9,5 m.
Maximální přípustná výška atiky u plochých střech a výška střechy u pultového systému
střech bude odpovídat nezbytné výšce podlaží a světlé výšce místností objektu domu o
2. NP dle ČSN.
Úhel sklonu střech se sedlovým systémem bude v rozmezí 30°– 45°.
Úhel sklonu střech s pultovým systémem bude v rozmezí 10°– 20°.
Plochy veřejných prostranství
Minimální šířka uliční části veřejných prostranství je 10 m.
Minimální šířka místních komunikací navržených územní studií je 5,5 m.
Minimální šířka průjezdného úseku komunikací je 2,5 m.
Šířka pásu liniové vegetace (jednostranná alej) podél navržených komunikací je 3,25 m.
U umístění sjezdů k rodinným domům je závazná orientace vůči příslušnému uličnímu
prostoru. Změna orientace sjezdů není přípustná.
Oplocení pozemků při rodinných domech
Předprostor rodinných domů představuje prostor o hloubce 5,5 m mezi hranicí pozemku
a „hranicí uličního prostoru“. Předprostor rodinných domů tvoří nedílnou součást uličního
prostranství.
Tam kde územní studie stanovuje „hranice uličního prostoru“, je oplocení pozemků přípustné
až na úrovni „hranice uličního prostoru“.
Vegetace v rámci veřejně přístupných ploch
U výsadby vzrostlé dřevinné vegetace je obecně doporučena jednoduchá kompozice
s využitím vzrostlých stromů, domácích druhů dřevin, doplněna o okrasné keře odolné
místním klimatickým podmínkám.

Část C str.19
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Doporučený sortiment dřevin: vzrostlejší listnaté alejové stromy s výškou cca 15 m (lípa,
javor klen, javor babyka, jasan, jeřáb, jilm, třešeň apod.) - tyto dřeviny jsou vhodné do ploch
vegetace podél průjezdného úseku silnice II/377.
Užší uliční prostory - alejové stromy s menší korunou do výšky 6 - 10 m: habr, dřín, jeřáb,
okrasné jabloně, třešně, hrušně.
Výsadba stromů podél komunikací: u vzrostlé dřevinné vegetace, stromů podél chodníků je
třeba dodržet volný podchodný profil do výšky 2,5 m, u stromů podél pojízdných komunikací
je podjezdná výška 3,5 m.
U výsadeb stromů jednostranné aleje, které se nacházejí v blízkosti inženýrských sítí, bude
aplikována technologie výsadeb stromů s použitím kořenové bariéry.
Při rozmisťování vzrostlé dřevinné vegetace je nutné brát zřetel na polohu sjezdů
k pozemkům a zajištění rozhledových poměrů těchto sjezdů.
Pro zastavitelné plochy „Plochy veřejných prostranství – vegetace sídelní“ (VPv/Z22 - Z23)
a „plochy zeleně přírodních charakteru“ (ZP/Z18 - Z19) je územní studií stanoveno
zpracování samostatné podrobnější dokumentace - studie zpracované v součinnosti
s architektem a zahradním architektem se zaměřením na vytvoření veřejného prostoru
propojujícího starou a novou výstavbu prostřednictvím vhodných terénních úprav, ploch
vegetace a ploch aktivit pro děti.
Terénní úpravy, které budou součástí studie a vhodně volená vegetace zohlední oddělení
prostoru parku od průjezdného úseku silnice II. třídy s důrazem na bezpečnost pohybu dětí.
Podmínky pro umísťování staveb jsou zobrazeny ve výkrese B-2.
Plochy s rozdílným způsobem využití jsou zakresleny ve výkresové části územní studie.
Jednotlivé pozemky jsou vymezeny ve výkresové části územní studie.
Zpřesnění v podrobnější dokumentaci je přípustné za předpokladu respektování regulativů
obsažených ve výkresech B-2 Podmínky pro umísťování staveb, Koncepce dopravní
infrastruktury a Koncepce technické infrastruktury a za podmínky dodržení celkové
koncepce.
C.6. VÝSLEDEK PŘEZKOUMÁNÍ ÚZEMNÍ STUDIE S POŽADAVKY ZVLÁŠTNÍCH
PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ
Limity stanovené zvláštními předpisy a jejich výčet
Ochranná a bezpečnostní pásma
Pásma ochrany z hlediska ochrany veřejného zdraví
Ochranná pásma vymezující území, ve kterém nelze vyloučit negativní působení faktorů
životního prostředí na zdraví obyvatel, může být stanoveno jen rozhodnutím stavebního
úřadu v rámci územního řízení vedeného podle stavebního zákona. V tomto řízení se
současně stanoví i způsob využívání území vymezovaného ochranného pásma, případně
další omezení.
Vyhlášená ochranná pásma se na katastrálním území nenacházejí.
Hlukové pásmo
Zdrojem hluku v řešeném území je především silnice II/377, která však není zatím příliš
dopravně zatížena.
Případné hlukové vyhodnocení, které prokáže splnění hygienických limitů hluku pro
chráněný venkovní prostor a chráněné venkovní prostory staveb, včetně zhodnocení
reálnosti navržených protihlukových opatření, bude doloženo až v rámci navazujících řízení.
Ochranná pásma veřejné infrastruktury
Ochranná pásma elektrických zařízení:
Stanovení ochranných pásem energetických děl je dáno Energetickým zákonem č. 458/2000
Sb., § 46 a § 98 zákona.
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§ 46
Ochranná pásma
(1) Ochranným pásmem zařízení elektrizační soustavy je prostor v bezprostřední blízkosti
tohoto zařízení určený k zajištění jeho spolehlivého provozu a k ochraně života, zdraví
a majetku osob. Ochranné pásmo vzniká dnem nabytí právní moci územního rozhodnutí.
(2) Ochrannými pásmy jsou chráněna nadzemní vedení, podzemní vedení, elektrické
stanice, výrobny elektřiny a vedení měřicí, ochranné, řídicí, zabezpečovací, informační
a telekomunikační techniky.
(3) Ochranné pásmo nadzemního vedení je souvislý prostor vymezený svislými rovinami
vedenými po obou stranách vedení ve vodorovné vzdálenosti měřené kolmo na vedení, která
činí od krajního vodiče vedení na obě jeho strany
a) u napětí nad 1 kV a do 35 kV včetně pro vodiče bez izolace 10 m,
pro vedení budovaná po 1. 1. 1996
1. pro vodiče bez izolace
7 m,
g) u zařízení vlastní telekomunikační sítě držitele licence 1 m.
(6) Ochranné pásmo elektrické stanice je vymezeno svislými rovinami vedenými ve
vodorovné vzdálenosti
b) u stožárových elektrických stanic s převodem napětí z úrovně nad 1 kV a menší než 52 kV
na úroveň nízkého napětí 7 m,
c) u kompaktních a zděných elektrických stanic s převodem napětí z úrovně nad 1 kV
a menší než 52 kV na úroveň nízkého napětí 2 m,
d) u vestavěných elektrických stanic 1 m od obestavění.
(8) V ochranném pásmu nadzemního a podzemního vedení, výrobny elektřiny a elektrické
stanice je zakázáno:
a) zřizovat bez souhlasu vlastníka těchto zařízení stavby či umisťovat konstrukce a jiná
podobná zařízení, jakož i uskladňovat hořlavé a výbušné látky,
b) provádět bez souhlasu jeho vlastníka zemní práce,
c) provádět činnosti, které by mohly ohrozit spolehlivost a bezpečnost provozu těchto
zařízení nebo ohrozit život, zdraví či majetek osob,
d) provádět činnosti, které by znemožňovaly nebo podstatně znesnadňovaly přístup k těmto
zařízením.
(10) V ochranném pásmu podzemního vedení je zakázáno vysazovat trvalé porosty
a přejíždět vedení mechanizmy o celkové hmotnosti nad 6 t.
(11) Pokud to technické a bezpečnostní podmínky umožňují a nedojde k ohrožení života,
zdraví nebo bezpečnosti osob, může provozovatel přenosové soustavy nebo příslušný
provozovatel distribuční soustavy udělit písemný souhlas s činností v ochranném pásmu.
Souhlas není součástí stavebního řízení u stavebního úřadu a musí obsahovat podmínky, za
kterých byl udělen.
Ochranná a bezpečnostní pásma plynovodů a produktovodů
Pro zajištění bezpečnosti a spolehlivosti provozu plynovodů a produktovodů je nutné při
provádění zemních prací, výstavbě objektů, inženýrských sítí, zřizování skládek apod.
respektovat ochranná a bezpečnostní pásma plynovodních potrubí, RS a dalších
souvisejících podzemních i nadzemních zařízení ve smyslu Energetického zákona
č. 458/2000 Sb., § 68, 69, 98. Též je nutno respektovat ustanovení ČSN 73 6005, ČSN 38
64 10, ČSN 38 64 13.
§68
Ochranná pásma
(1) Plynárenská zařízení jsou chráněna ochrannými pásmy k zajištění jejich bezpečného
a spolehlivého provozu.
(2) Ochranným pásmem se pro účely tohoto zákona rozumí souvislý prostor v bezprostřední
blízkosti plynárenského zařízení vymezený svislými rovinami vedenými ve vodorovné
vzdálenosti od jeho půdorysu.
(3) Ochranná pásma činí
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a) u nízkotlakých a středotlakých plynovodů a plynovodních přípojek, jimiž se rozvádí plyn
v zastavěném území obce, 1 m na obě strany od půdorysu,
Ochranná pásma telekomunikačních zařízení
K ochraně telekomunikačních zařízení se zřizují ochranná pásma podle zákona č.151/2000
Sb., § 92.
Ochranné pásmo podzemních telekomunikačních vedení činí 1,5 m po obou stranách
krajního podzemního vedení.
V OP podzemních telekomunikačních vedení je zakázáno:
- provádět bez souhlasu jejich vlastníka zemní práce, zřizovat stavby či umísťovat konstrukce
nebo jiná podobná zařízení a provádět činnosti, které by znesnadňovaly přístup
k podzemnímu telekomunikačnímu vedení, vysazovat trvalé porosty.
Ochranná pásma ostatních telekomunikačních zařízení vznikají dnem právní moci územního
rozhodnutí o ochranném pásmu.
Ochranná pásma vodovodních řadů a kanalizačních stok
Podle Zákona 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně
některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích) platí §23 Ochranná pásma
vodovodních řadů a kanalizačních stok.
K bezprostřední ochraně vodovodních řadů a kanalizačních stok před poškozením se
vymezují ochranná pásma vodovodních řadů a kanalizačních stok (dále jen "ochranná
pásma").
Ochrannými pásmy se rozumí prostor v bezprostřední blízkosti vodovodních řadů
a kanalizačních stok určený k zajištění jejich provozuschopnosti. Ochranná pásma vodních
zdrojů podle zvláštního zákona tímto nejsou dotčena.
Ochranná pásma jsou vymezena vodorovnou vzdáleností od vnějšího líce stěny potrubí
nebo kanalizační stoky na každou stranu
- u vodovodních řadů a kanalizačních stok do průměru 500 mm včetně - 1,5 m,
Ochranná pásma pozemních komunikací
Ochranné pásma silnic v zastavěném území se nestanovují.
Paprsky rozhledových trojúhelníků jsou vykresleny v průjezdném úseku obce na silnicích pro
rychlost 50 km/hod, 30 km/hod, a 20 km/hod.
C.7. INFORMACE O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ ÚZEMNÍ STUDIE S POŽADAVKY
STAVEBNÍHO ZÁKONA A CÍLY ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ
Územní studie je zpracována v souladu s požadavky stavebního zákona a jeho prováděcích
vyhlášek v platném znění.
Územní studie je zpracována v souladu s cíli a úkoly územního plánování.
C.8. INFORMACE O VÝSLEDKU VYHODNOCENÍ NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
Vyhodnocení vlivů ÚP Železné na udržitelný rozvoj dle Přílohy č. 5 k vyhlášce č. 500/2006
Sb. nebylo ve schváleném zadání ÚP Železné požadováno (včetně vyhodnocení vlivů na
životní prostředí) a posuzování území studie dle této „Přílohy“ není touto vyhláškou ani
stavebním zákonem uloženo.
C.9. VYHODNOCENÍ PŘEDPOKLÁDANÝCH DŮSLEDKŮ NAVRHOVANÉHO ŘEŠENÍ
NA ZEMĚDĚLSKÝ PŮDNÍ FOND A POZEMY URČENÉ K PLNĚNÍ FUNKCE LESA
Rozsah zastavitelných ploch řešených územní studií je v souladu s rozsahem zastavitelných
ploch vymezených Územním plánem Železné.
Dle územního plánu, kapitoly B. 9. Vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného
řešení na ZPF se jedná o tyto plochy:
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zastavitelné plochy
Ozn.:

Kód:

2

BI

13

OM

17

ZP

18

ZP

Využití:
plochy bydlení individuálního
plochy občanské vybavenosti
plochy
zeleně
přírodního
charakteru
plochy
zeleně
přírodního
charakteru
plochy přírodní
zeleň soukromá a vyhrazená

Výměra
celkem:
5,31 ha

BPEJ/třída ochrany

0,36 ha *)
0,23 ha

5.10.10/I.
5.41.77/V
5.41.77/V
5.10.10/I.

4,77 ha
0,54 ha
0,36 ha
0,23 ha

0,10 ha

5.10.10/I.

0,10 ha

Rozsah dle ÚS
MZÚ
MZÚ
MZÚ
MZÚ

Z1-Z11, Z17,
Z22, Z23
Z16, Z24
Z18-Z20
Z21

20
NP
0,36 ha **)
5.41.77/V 0,36 ha MZÚ
T1
25
ZS
1,55 ha **)
5.10.10/I. 1,55 ha MZÚ
Z12
Poznámky:
*) Dle ÚP Železné dotčená plocha není součástí ZPF, což neodpovídá skutečnosti, parcela 482 KN, k. ú. Železné,
LV 321 odpovídá dle katastru nemovitosti ovocnému sadu s BPEJ 5.41.77
**) V ÚP Železné je chybně uvedené zastoupení BPEJ 3.10.10/II. – tato BPEJ se v řešeném území nenachází.

Dle územního plánu, kapitoly B.9.2 Vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného
řešení na PUPFL se uvádí, že se nepředpokládá zábor pozemků plnících funkci lesa.
Z podrobné analýzy a řešení území vyplývá, že se v řešeném území nachází parcela č.
481 KN o výměře 47 m2 a parcela č. 480/1 KN o výměře 1548 m2, k.ú. Železné u Tišnova,
které plní funkci lesa.
Vzhledem ke skutečnosti, že charakter vegetace na těchto pozemcích neodpovídá
charakteru lesní vegetace, územní studie doporučuje vynětí těchto pozemku z PUPFL.

GRAFICKÁ ČÁST ODŮVODNĚNÍ:
D-1 Širší vztahy, koordinace území

1: 5 000
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URBANISTICKÁ KONCEPCE - ZÁSADY USPO ŘÁDÁNÍ ÚZEMÍ
HRANICE ÚZEMNÍCH JEDNOTEK A VYMEZENÍ ŘEŠENÉHO ÚZEMÍ
Hranice katastrálního území
Hranice řešeného území
580/1

PROSTOROVÉ USPOŘÁDÁNÍ ÚZEMÍ v členění na zastavěné a zastavitelné území obce a nezastavitelné území-krajinu

k.ú. Lomnička

593

Hranice zastavěného území
5 78

5 79

/2

/1

578/1

FUNKČNÍ VYUŽITÍ ÚZEMÍ

577

Lokální biokoridor

579/2

Lokální biokoridor

vymezení FUNKCE (účelu využití plochy)

576

59

4

578/3

575

BI

BI

PLOCHY BYDLENÍ INDIVIDUÁLNÍHO V RD - městského a příměstského typu

BV

BV

PLOCHY BYDLENÍ INDIVIDUÁLNÍHO V RD - venkovského typu

SV

SV

PLOCHY SMÍŠENÉ OBYTNÉ - venkovské

574
57
1/1

573/1

57

3/

57

Hajánky
k.ú. Tišnov

3

1/

2

ad Besénkem

1/

5 95

572

57

3

570

NP

503

NS

501

Pod lozy

Ds

lní
bio
ko
rid
or
RI

596/1

2
58
0/3

ZS

5 64

VP

NL

tr
a
sa

564/2

ZP

560

561

NZ.2

BI

k.ú. Tišnov

NZ.2
T2

VPv
Te

NÁPOJNÝ BOD
DEŠŤOVÉ KANALIZACE

VP

BI

BI

VP

TRAFOSTANICE VN/NN - NÁVRH

BI

BV

VPv

Lo
ká

ZS

VP

Tk

PLOCHY TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY - KANALIZAČNÍ ZAŘÍZENÍ

Tv

PLOCHY TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY - VODÁRENSKÁ ZAŘÍZENÍ

Te

PLOCHY TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY - ENERGETICKÁ ZAŘÍZENÍ - Elektřina

NZ.1

PLOCHY ZEM ĚDĚLSKÉ - orná p ůda

533
536/3
536/2

NÁPOJNÝ BOD VODOVODU

NZ.2
536/1

NZ.2

PLOCHY ZEM ĚDĚLSKÉ - trvalé travní porosty

BV

553

55
2/
2

OV

552/1

TV

551

550/1

OM

BV

PLOCHY LESNÍ

NL

550/3
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552/3

554

526

PLOCHY DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY - účelové komunikace

553

VODOVODNÍ P ŘIVADĚČ - KORIDOR K1

525

535

Du

SV
OV

537

ln
í

OV

531

534/1

554

NL

bi
ok
or
id
or

SV
532

563

ZS

BI

SV

Du
562

BI

543

Pod parkány

PLOCHY DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY - silniční

Ds

534/2
559

NP
T1

536

BV

NZ.2

NP

ZP

VPv

PLOCHY VEGETACE SÍDELNÍ - vyhrazená

ZS

ZS

/4

/3

534/
3

537

NÁPOJNÝ BOD
SPLAŠKOVÉ KANALIZACE

RI

5 64

5 27

BI

558

8

VP

565/1

53

BI

569

564

OV

NL

564/5

557

RI

VPv Du

OS

BI

PODZEMNÍ KABELOVÉ VEDENÍ VN - KORIDOR K2

RI

NP

PLOCHY VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ - vegetace sídelní

VPv

565/2

ší

BI

566/1

Pě

k.ú. Lomnička

BI

PLOCHY VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ (bez specifikace)

VP

/1

Železné

BI

PLOCHY OBČANSKÉHO VYBAVENÍ - tělovýchovná a sport

OS

566/3

BI

PLOCHY OBČANSKÉHO VYBAVENÍ - veřejná vybavenost

580/2

568

NÁPOJNÝ BOD ELEKTRO VN

OV

566/4

566/2

Padilky

PLOCHY REKREACE - individuální

6/

Lo
ká

59

Lokální
biocentrum
Hradisko

RI

547

NP

NP

PLOCHY PŘÍRODNÍ

NS

NS

PLOCHY SMÍŠENÉHO NEZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ

546

SV

545

BV

BV

544

549
548

SV
539/1

KORIDOR VEDENÍ TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY

K

540

543

542

Hora

PLOCHY BEZ SPECIFIKACE - k.ú. Železné u Tišnova

541

559

Svobodnice

ELEKTRONICKÉ KOMUNIKACE

LIMITY VYUŽITÍ ÚZEMÍ - TRASY INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ funkce TRASY (účelu vyu
stávající
navržené

26100

553

VODOVOD PITNÝ - vodojem (k.ú. Tišnov)

552/3

10m

20m

30m

40m

50m

75m

100m

HRANICE A KÓD BPEJ

150m

200m

ENERGETIKA
TRASA VZDUŠNÉHO VEDENÍ VN / NÁVRH KORIDORU VN

HODNOTY ÚZEMÍ - KULTURNÍ
ÚZEMÍ S ARCHEOLOGICKÝMI NÁLEZY-ARCHEOLOGICKÉ LOKALITY REGISTROVANÉ

51010/I.

žití) a objekt ů a zařízení souvisejících s funkcí

S
RR100 RR50

54177/V.

VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ

KABEL ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ (podzemní kabely)

ČESKÁ REPUBLIKA-MINISTERSTVO OBRANY-HRANICE KORIDORŮ RR SMĚRŮ
(celé řešené území se nachází v koridoru RR směrů RR50)

536

ln
í

žití) a objekt ů a zařízení souvisejících s funkcí

537

Lo
ká

LIMITY VYUŽITÍ ÚZEMÍ - TRASY INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ funkce TRASY (účelu vyu
stávající
navržené

99

k.ú. Tišnov

Nad mezí

BONITOVANÉ PUDNĚ EKOLOGICKÉ JEDNOTKY (BPEJ a stupe ň přednosti v ochran ě)

bi
ok
or
id
or

k.ú. Drásov

k.ú. Tišnov

560
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C.10. POUŽITÉ ZKRATKY
BPEJ - bonitované půdně ekologické jednotky
ČOV - čistička odpadních vod
KN - katastr nemovitostí
k. ú. - katastrální území
KPÚ - komplexní pozemkové úpravy
LBC - lokální biocentrum
LBK - lokální biokoridor
NRBK - nadregionální biokoridor
NKP - nemovitá kulturní památka
OP - ochranné pásmo
PHO - pásmo hygienické ochrany
PRVK JMK - Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Jihomoravského kraje
PUPFL - pozemky určené pro plnění funkce lesa
RBC - regionální biocentrum
RD - rodinný dům
RS - regulační stanice
RR - radioreléový
STL - středotlaký plynovod
ÚP - územní plán (§ 43 zák. č. 183/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů)
ÚP VÚC - územní plán velkého územního celku
ÚS - územní studie
ÚSES - územní systém ekologické stability (§ 3 zák. č 114/1992 Sb. ve znění pozdějších
předpisů)
VKP - významný krajinný prvek (§ 3 zák. č. 114/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů)
VPS - veřejně prospěšné stavby (§ 2 zák. č. 183/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů)
VTL - vysokotlaký plynovod
ZPF - zemědělský půdní fond (§ 1 a násl. zákona č. 334/1992 Sb., ve znění pozdějších
předpisů, vyhláška č. 13/1994 Sb., ve znění pozdějších předpisů)
ZÚR - Zásady územního rozvoje

C Textová část odůvodnění ÚS
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D

DOKLADOVÁ ČÁST ÚZEMNÍ STUDIE

D.a Vyjádření a stanoviska dotčených orgánů
• Komplexní vyjádření - Městský úřad Tišnov, Odbor životního prostředí, náměstí míru 111, 666 19 Tišnov
ze dne 6. 1. 2014, zn.: MUTI 29669/2013/OŽP/Šu
• Vyjádření - Městský úřad Tišnov, Odbor dopravy, náměstí míru 111, 666 19 Tišnov
ze dne 3. 1. 2014, zn.: MUTI 29671/2013/OD/Vk
• Koordinované stanovisko – Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje, Krajské ředitelství, Zubatého 1,
614 00 Brno, Odbor prevence, Štefánikova 32, 602 00 Brno,
ze dne 27. 1. 2014, Event. č.: HSBM-3-14/2014
• Vyjádření - Krajská hygienická stanice v Brně, územní pracoviště Brno, Jeřábkova 4, 602 00 Brno,
ze dne 9. 1. 2014, č. j.: KHSJM 55860/2013/BM/HOK
• Policie České republiky, Krajské ředitelství Jihomoravského kraje, Specializované pracoviště dopravního
inženýrství BM a BO, Kounicova 24, 611 32 Brno,
ze dne 21. 1. 2014, č. j.: KRPB-314260-1/ČJ-2013-0+00DI-POK
• Ministerstvo obrany, Agentura hospodaření s nemovitým majetkem, Odbor územní správy majetku Brno,
Svatoplukova 84, 615 00 Brno – Židenice, ze dne 10. 1. 2014, č. j.: 8248/2013-6440-OÚZ-BR

D.b Stanoviska vlastníků veřejné dopravní a technické infrastruktury,
• Vyjádření – Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje,
Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82 Brno, ze dne 6. 1. 2014, Zn.: 19065/2013
• Vyjádření – Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje,
Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82 Brno, ze dne 23. 1. 2014, Zn.: 19065/2013
• Vyjádření – Vodárenská akciová společnost, a.s.,
Soběšická 820/156, 638 01 Brno, ze dne 3. 1.2014, č.j.: 21215/2013-Ke

D Dokladová část územní studie
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