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IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

Název
Doplnění - Územní studie Železné, lokalita Zahomí.

Předmět územní studie
Upřesnění regulace zástavby navržené v již existující Územní studii, lokalita Zahomí
(ATFOGO, 2013) (dále jen „studie“), v plochách pro výstavbu rodinných domů BI - Z1, Z2,
Z3, Z4, Z5, Z6, Z7, Z8, Z9, Z10, Z11.

Pořizovatel
Městský úřad Tišnov,
odbor územního plánování jako úřad územního plánování,
Ing. Alena Doležalová,
nám. Míru 111, 666 19 Tišnov.

Objednatel
Železné Záhomí - Jižní Svahy, s.r.o.
Okružní 394
672 01 Moravský Krumlov

Zpracovatel
Ing. arch. Gabriel Kopáčik, Dr.,
Keřová 23, 641 00 Brno,
jménem společnosti Ateliér KO&SA,
e-mail: kopacik@ko-sa.cz,
tel. +420 604 318 455,
http://www.ko-sa.cz/.
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REGULACE PRO UMÍSTĚNÍ A PROSTOROVÉ
USPOŘÁDÁNÍ ZÁSTAVBY
Veřejné prostranství - ulice
- veřejné prostranství je vymezeno rozhraním ploch individuálního bydlení BI a ploch
veřejných prostranství VP;
- šířka veřejného prostranství je min. 10 m;
- ve veřejném prostranství jsou umístěny zejména:
a) inženýrské sítě,
b) místní komunikace funkční skupiny D1 - šířka zpevněné plochy činí 5,5 m,
c) vegetace,
d) pro využití území platí regulativy dle územního plánu (resp. územní studie);
- na veřejné uliční prostranství u vstupních průčelí domů navazuje privátní neoplocená předzahrádka
šířky 5,5 m (vyjma plochy Z3) s možností parkování osobních vozů i výsadby vegetace;
- nadzemní příznaky přípojek technické infrastruktury (jako např. elektro-skříně) budou
zapuštěny do průčelí domu či oplocení ve stavební čáře.

Stavební čára
- stavební čára je hranice, na níž je umístěno hlavní (tj. vstupní) průčelí rodinného domu;
hlavní hmota domu nesmí před tuto čáru předstupovat, ani nesmí být za ni zasunuta;
- před tuto hranici mohou předstupovat pouze:
a) drobné architektonické konstrukce jako např. střešní římsy, markýzy nad vchody a
vjezdy a předsunuté schody a zídky vstupního závětří (max. 2 m před stavební čáru,
předsunuté konstrukce nesmí omezit parkování vozidel),
b) garáže - max. 2 m před stavební čáru,
c) volné lehké přístřešky pro osobní automobily (bez zdí a výplní).

Velikost, tvar a orientace domu a střechy
- zastavěná plocha domu se musí vejít do plochy vymezené „hranicí zastavitelných pozemků“;
- střecha domu je sedlová (sedlová se doporučuje přednostně), valbová (případně
polovalbová) nebo stanová, v dílčích částech je přípustná plochá střecha-terasa;
- domy budou mít jedno nadzemní podlaží a max. jedno podkroví (podlaží mohou výškově
uskakovat dle navazujícího terénu);
- hlavní střešní římsa je orientovaná souběžně s osou komunikace, z níž je hlavní vstup a
vjezd do rodinného domu;
- výška římsy (průsečík střešní roviny a roviny obvodové stěny domu) je 3 až 4 m nad
průměrným upraveným navazujícím terénem;
- maximální výška hřebene střechy je 8 m nad průměrným upraveným navazujícím terénem;
- sklon střešních rovin je v rozmezí 25° až 35°;
- hlavní trakt nadzemní části domu se musí svým objemem (v příčném řezu) vejít do tvaru
vymezeném ve schématu č. 1 nebo u svažitých pozemků č. 2, v ploše Z11 též dle schématu č. 3.
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- nad střešní rovinu mohu předstupovat pouze drobné konstrukce neovlivňující charakter
zástavby (jako komíny, střešní lávky, antény), ve střešní rovině domů lze umístit vikýře
maximálně v 15% plochy střešní roviny;
- hlavní vstup a vjezd do domu je vždy orientovaný do příslušné ulice, hlavního průčelí (viz
vymezení vjezdů v původní studii).

Materiálové řešení pláště domu
- doporučuje se, aby domy měly charakter tradičního zděného, omítaného domu;
- fasádní dřevěné, kamenné obklady či jiné obklady nebo neomítané (režné) zdi nenarušující
charakter lokality jsou možné;
- roubené stavby nebo její napodobeniny nejsou přípustné;
- fasády jsou lomených pastelových barev (tj. s příměsí bílé či šedé), případně bílé či šedé
(křiklavě barevné syté barvy jsou přípustné jen v architektonicky odůvodněných dílčích
fragmentech);
- střešní krytiny jsou barvy červené, černé, červenohnědé, hnědé − keramické, případně
z maloformátových prvků jiných materiálů (ne asfaltové lepenky, ne povlakové fólie PVC,
ne hladké plechové krytiny).

Oplocení
- regulace se týká oplocení po obvodu stavebních ploch (tj. toho opocení, které navazuje na
veřejně přístupné plochy, netýká se plotů mezi jednotlivými privátními stavebními
pozemky);
- ploty jsou vedené po hranici stavební čáry;
v místech, kde není stavební čára vymezena, je plot vedený po okraji veřejného uličního
prostranství (tj. po okraji plochy individuálního bydlení BI);
- plot ve stavební čáře − jednotná výška 1,5 m:
zděný v povrchové úpravě navazující stavby nebo
zcela transparentní z drátěného pletiva či tenkých hladkých kovových svislých tyčí (bez
podezdívky, základ v zemi je možný);
- plot zahradní (na okraji veřejného prostranství mimo stavební čáru) − jednotná výška 1,2 m:
zcela transparentní z drátěného pletiva (nejlépe s vertikálními oky) či z tenkých hladkých
kovových svislých tyčí, mezi tenkými kovovými sloupky (bez podezdívky - základ v zemi
je možný, nejsou přípustné jakékoliv zděné konstrukce či výplně, také ne dřevěné či jiné
desky);
- živé ploty z keřů odpovídajících místnímu biotopu jsou možné, žádoucí je druhově pestrá
směs různých keřů (linie tují není přípustná).

Parkování osobních automobilů
- dům a související pozemek musí být řešeny tak, aby veškerá místa pro parkování a
odstavování osobních vozidel v počtu dle ČSN 73 6110 (Projektování místních
komunikací) byla realizována na ploše vlastníka domu (tj. mimo vymezené desetimetrové
veřejné uliční prostranství);
- parkovací místa a garáže nesmí být přístupné rampou, která by svým sklonem narušovala
charakter veřejného prostranství (max. přípustný sklon rampy 8,3 %).
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SCHÉMA Č. 1 - MAXIMÁLNÍ VÝŠKA DOMU V ROVINATÉM TERÉNU

SCHÉMA Č. 2 - MAXIMÁLNÍ VÝŠKA DOMU V MÍRNĚ SVAŽITÉM TERÉNU

SCHÉMA Č. 3 MAXIMÁLNÍ VÝŠKA DOMU VE SVAŽITÉM TERÉNU - PLATÍ JEN PLO PLOCHU Z11
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SCHÉMA Č. 4 - SITUACE ŘEŠENÉHO ÚZEMÍ SE ZÁKLADNÍMI REGULATIVY
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KOMPLEXNÍ ODŮVODNĚNÍ NAVRŽENÉHO ŘEŠENÍ
Cíle a účel pořízení územní studie
Pořizovatelem územní studie je Městský úřad Tišnov, odbor územního plánování, který
zalištuje splnění kvalifikačních požadavků pro výkon územně plánovací činnosti podle
ustanovení § 24 zák. č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“). Pořízení „Územní studie Železné, lokalita
Zahomí“ je uloženo platnou územně plánovací dokumentací – územním plánem Železné,
který byl vydán formou opatření obecné povahy, které nabylo účinnosti dne 20. 4. 2012.
Pořizovatel schválil možnost využití „Územní studie Železné, lokalita Zahomí“ podle § 25
stavebního zákona dne 14. 2. 2014 a poté vložil data o této studii do evidence územně
plánovací činnosti. Pořízená „Územní studie Železné, lokalita Zahomí“, sloužící jako podklad
pro rozhodování v území podle § 30 stavebního zákona, vymezila veřejné prostory, dopravní
a technickou infrastrukturu, plochy vegetace a upřesnila některé podmínky stanované
v platném územním plánu Železné pro zástavbu objektů pro bydlení a občanské vybavení.
Od doby schválení výše uvedené územní studie vyvstala potřeba ještě podrobněji upřesnit
prostorové podmínky pro výstavbu rodinných domů v území řešeném územní studií, a proto
bylo schváleno pořízení „Doplnění - Územní studie Železné, lokalita Zahomí“. Požadavek na
„Doplnění - Územní studie Železné, lokalita Zahomí“ vzešel z podnětu obce Železné.

Zákonný podklad regulace výstavby
Územní studie se opírá o základní cíle a úkoly územního plánování ve smyslu platného
stavební zákona:
- Úkolem územního plánování je zejména (mimo jiné)... stanovovat urbanistické,
architektonické a estetické požadavky na využívání území a prostorové uspořádání území...
zejména na umístění, uspořádání a řešení staveb (odst. 1 § 19 zákona č. 183/2006 Sb.
v platném znění).
- Územní studie navrhuje... řešení vybraných problémů... například veřejné infrastruktury
(odst. 1 § 30 zákona č. 183/2006 Sb. v platném znění).
- Územní studie po schválení pořizovatelem slouží jako územně plánovací podklad pro
rozhodování v území (§ 25 a odst. 4 §30 zákona č. 183/2006 Sb. v platném znění).
Smyslem územní studie je mimo jiné zřetelněji definovat požadavky na soulad budoucí
výstavby s charakterem území, a usnadnit tak stavebnímu úřadu rozhodování v rámci
územního řízení (§ 90 30 zákona č. 183/2006 Sb. v platném znění) a stavebníku a jeho
projektantovi vytvořit rámec pro formulaci stavebního záměru v souladu se zájmy ostatních
obyvatel obce.
Územní studie nemá ambice zasahovat do práv vlastníka pozemku vystavět si na něm dům dle
vlastních přestav a potřeb, soustředí se proto jen na ty části stavby, které ovlivní veřejnou
infrastrukturu - tedy veřejné prostranství a obraz vesnice, na němž má zájem i širší veřejnost,
další obyvatelé obce. Formulace regulativů vychází z požadavků obce a ze soudobých
poznatků z oblasti územního plánování, urbanismu a architektury (odst. 1a § 19 zákona
č. 183/2006 Sb. v platném znění).
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Odůvodnění jednotlivých regulačních prvků
Doplnění územní studie vychází z původní Územní studie Železné, lokalita Zahomí (2013).
Jednotlivé v ní naznačené zásady upřesňujeme na základě nových požadavků, které se
objevily při přípravě stavby a byly tlumočeny na společném jednání zpracovatele studie se
starostou obce Železné, investorem a se zástupci Městského úřadu v Tišnově dne 5. 12. 2016.
Veřejné prostranství
Obecně patnými předpisy je definována minimální šířka veřejného prostranství
s obousměrnou komunikací obsluhující rodinné domy hodnotou 8 m (§ 22 vyhl. č. 501/2006
Sb. v platném znění), navržená šířka 10 m se jeví optimální, byla dohodnuta již ve stávávají
území studii, byla také respektována investorem při přípravě výstavby.
Stavební čára
Odstup vlastní stavební čáry v hlavním uličním profilu (tj. před domovními vstupy )od
hranice veřejného prostranství byl (až na výjimku plochy Z3) stanoven na 5,5 m. Tento
odstup umožní pohodlné parkování osobních vozů před rodinným domem na pozemku
vlastníka předmětného domu, mimo veřejný prostor (ve smyslu odst.2 § 5 vyhl. č. 268/2009
Sb. a odst.5, § 20 vyhl. č. 501/2006 Sb. v platných zněních).
Před plochou Z3 je širší veřejné prostranství, proto není třeba jej ještě dále rozšiřovat 5,5 m
širokou předzahrádkou (ale povinnost zajistit potřebné parkování na pozemku vlastníka není
dotčena).
Velikost, tvar a orientace domu a střechy a materiálové a barevné řešení
Definované požadavky vycházejí ze snahy zachovat měřítko a charakter venkovské zástavby.
Do studie byly také zapracovány požadavky investora zohledňující již připravené klientské
projekty - relativně nízký sklon střechy pro přízemní „bungalovy“ a domy s předsazenou
terasou v zadní svažité části řešeného území (opodstatněné též z pohledu využití hodnot místa
- výhled na obec a krajinu).
Jsme si vědomi toho, že přílišné svázání výstavby společnými požadavky může v některých
případech teoreticky zamezit vzniku kvalitní moderní architektury, ale může také zabránit
negativním excesům. Vzhledem k tomu, že většina klientů nepoptává individuální projekt
u renomovaného architekta, který by mohl skloubit představy budoucího vlastníka a obyvatele
s „geniem loci“ a navrhnout hodnotné architektonické dílo, ale vybírá z typových
katalogových projektů, jeví se praktické usnadnit jim hledání vhodného typu domu
stanovením jakýsi minimálních společných mantinelů. Ale i tak zůstává dostatečný prostor
pro individuální tvorbu.
Oplocení
Při úvaze o řešení oplocení vyhrazených stavebních pozemků na rozhraní s veřejnými
prostranstvími jsme vycházeli ze dvou teoretických možností: přímo komplexně navrhnout
konkrétní oplocení pro celou lokalitu, nebo stanovit takové jednoduché regulativy, které by
mohl bez problémů splnit každý klient a při nichž by bylo nejmenší riziko negativního
ovlivnění veřejného prostoru. První varianta je nereálná, protože nejsou známé typy
jednotlivých domů a také by znamenala příliš velké omezení práv vlastníků, kteří to oplocení
nakonec budou stavět. Volili jsme proto druhou variantu. Z tohoto pohledu by nejednodušší
oplocení bylo žádné oplocení, vzhledem k tomu, že se lokalita nachází zcela na kraji obce, tak
tedy spíše jen souvislá keřová zeleň odpovídající místnímu přírodnímu biotopu, což je ale
zase v rozporu s důležitým posláním oplocení - chránit soukromé vlastnictví. V této
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souvislosti je třeba také konstatovat, že z odborného urbanistického a sociálního pohledu je
nejlepší nízký plot, který nebrání oživení veřejného prostrou aktivitami přesahujícími
z lemujících privátních objektů, umožňuje žádoucí kontrolu veřejného prostrou z okolních
domů a zahrad a také přispívá k vytváření optimálních sousedských vztahů. Není nám znám
žádný výzkum, který by konstatoval, že zvýšením plotu např. z 1 m výšky na 2 m dojde
v lokalitě ke snížení kriminality, spíše je tomu naopak (mimo jiné viz Jan Gehl: Život mezi
budovami, česky 1996, nebo od téhož autora Města pro lidi, česky 2010). Jsme jednoznačně
přesvědčeni, že výška plotu cca 80 cm je zcela postačující pro vymezení privátních pozemků
od veřejných.
Ve studii navržená výška plotů je kompromisem mezi názorem investora zastupujícího
jednotlivé stavebníky - požadují výšku 2 m - a dle našeho soudu objektivně postačující
optimální výškou 80 cm.
Navrhujeme dva typy oplocení:
1. oplocení mezi domy v ulici − má jednoznačně vymezit ulici a vytvořit tak sdílený prostor
vhodný pro společné aktivity, zde připouštíme plnou zeď, která by svým charakterem
navazovala na okolní domy, sociální interakce by se pak odehrávala především okny a
vstupními dveřmi;
2. oplocení oddělující zahrady od veřejného uličního prostoru − upřednostňujeme
nejednoduší, nejlevnější a také v daných podmínkách nejestetičtější řešení - transparentní
plot z drátěného pletiva (nelépe s vertikálními oky), který by v případě požadavku na
posílení intimity mohl být obrostlý kompaktními, druhově rozmanitými keři.

OBR.: PŘÍKLAD VHODNÉ KONSTRUKCE ZAHRADNÍHO OPLOCENÍ
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Příloha - náměty z odborné literatury

NEVHODNÉ

VHODNÉ

ULICE
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PARKOVÁNÍ

PŘEDZAHRÁDKA
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ZAHRADA
Výše uvedené obrázky nejsou součástí návrhu studie. Nechť slouží stavebníkům pro přemýšlení
o významu kvalitního rozhraní mezi soukromým a veřejným prostorem. Možná by stálo zato
rehabilitovat často opomíjené termíny jako je ulice nebo zápraží.
Kresby jsou převzaty z asi nejrozšířenější německé vysokoškolské učebnice urbanismu, které se
dostalo již mnoha vydání: PRINZ, Dieter. Städtebau. Band 1: Städtebauliches Entwerfen. 7. überarb.
Aufl. Stuttgart: Kohlhammer, 1999, 224 s. ISBN 31-701-5691-8 a PRINZ, Dieter. Städtebau. Band 2:
Städtebauliches Gestalten. 6. Aufl. Stuttgart: Kohlhammer, 1997, 204 s. ISBN 31-701-4470-7.
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