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1. Základní identifika ní údaje 

Název akce:  Územní studie V cov - zastavitelná plocha I/Z10 

Místo: k.ú. V cov 

Zadavatel: Obec V cov, V cov 61, 592 44 V cov 

Po izovatel: stský ú ad Nové M sto na Morav , odbor stavební a životního prost edí 

Zhotovitel: Pavel Ondrá ek, STUDIO P, Ž ár nad Sázavou, Nádražní 2186/52, I  70401977 

  hlavní projektant : Ing. arch. Jan Psota, KA 1042 

Datum:  listopad 2019 

2. Cíle a ú el ÚS 

Cílem Územní studie V cov - zastavitelná plocha I/Z10 (dále jen územní studie) je prov ení mož-
nosti umíst ní zástavby rodinných dom , souvisejících staveb p íslušenství rodinných dom  a p ístup  k 
nim na zastavitelné ploše ve vydaném Územním plánu V cov ozna ené I/Z10. 

elem územní studie je získání kvalifikovaného podkladu pro rozhodování v území a pro navazující 
úpravy tohoto území.  Územní studie bude koordinovat ve ejné a soukromé zájmy na území a stanoví zá-
sadní koncepci rozvoje plochy s ur ením zásadních prostorových parametr  pro využití území. 

Územní studie je vyhotovena jako územn  plánovací podklad pro rozhodování v území dle §30 záko-
na . 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním ádu v platném zn ní. 

3. Vymezení území 

Území, které eší územní studie je dáno zastavitelnou plochou I/Z10 platného Územního plánu V -
cov.  Celková vým ra zastavitelné plochy iní 0,43 ha. Pro znázorn ní zajišt ní dopravní dostupnosti jsou 
v územní studii ešena i bezprost edn  navazující území v pot ebném rozsahu. 

4. P írodní podmínky 

ešené území se nachází p i severovýchodním okraji sídla V cov. Severovýchodní strana ešeného 
území navazuje na volnou krajinu a je vymezena hranicí bezpe nostního pásma vysokotlakého plynovo-
du. Z jihovýchodu ešené území navazuje na zastav né území tvo ené adou rodinných dom . 

ešené území se nachází v CHKO Ž árské vrchy. 

Území prov ované územní studií se nenachází v dosahu maloplošných zvlášt  chrán ných území, 
není zde evidován památný strom. 

evážná ást ešeného území se nachází na druzích pozemku trvalý travní porost, v menších rozsahu 
pak na druzích pozemku ostatní plocha. Navazující volná krajina je tvo ena plochami trvalých travních 
porost  a orné p dy. 

ešené území je svažité k jihu a jeho nadmo ská výška se pohybuje v rozmezí 616 – 626 m n.m.. 

5. Kulturní hodnoty 

 Na území ešeném ÚS se nenachází žádné kulturní památky evidované v Úst edním seznamu kultur-
ních památek R ani památky místního významu. 

 se nep edpokládají archeologické nálezy, je t eba akceptovat oznamovací povinnost stavebník  
dle § 22 a 23 zákona . 20/1987 Sb., o státní památkové pé i v platném zn ní. 

6. Pr zkumy a m ení v území 

Na území, které je ešeno ÚS nebyly provedeny žádné pr zkumy. P i dalších projektových pracích je 
eba provést hydrogeologický pr zkum k posouzení vsakovacích pom  podloží, posouzení základo-

vých pom  pro zakládání staveb. Pod objekty pro bydlení je žádoucí již ve fázi zpracování dokumenta-
ce stavby pro územní ízení vyhotovit pr zkum zjiš ující množství p dního radonu se stanovením stupn  
radonového rizika. 
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7. Mapové podklady 

Územní studie je zpracována nad digitální katastrální mapou, která byla pro pot eby ÚS dopln na 
výškopisem s vrstevnicemi s ekvidistancí 2 m. Dalším mapovým podkladem byla základní mapa R 
v m . 1:10000 a ortofotomapa. 

Na území, které eší územní studie, východním sm rem navazuje zastavitelná plocha v9 platného ÚP 
cov rovn ž pro bydlení v rodinných domech. Pro toto zastavitelnou plochu byla vypracována a zaevi-

dována (30.05.2011) Územní studie Za Laštovicovými. Tato územní studie je tak rovn ž podkladem pro 
zpracování územní studie a její ešení bylo ve zpracovávané územní studii zohledn no.  

8. ešení územní studie 

8.1. Plochy ur ené k umíst ní staveb 

ÚS pro umíst ní požadovaných zám  vymezuje plochy s možností umíst ní staveb kde stanovuje 
podmínky, za kterých je možná jejich výstavba v daném území.  

- stavby je možné umístit mimo nezastavitelné plochy na k tomu vymezených budoucích stavebních 
pozemcích 1 a 2, vymezený pozemek . 3 je navrženy jako pozemek náležející ke stavb  stávající 
stodoly – viz koordina ní výkres 

- jednotlivé stavby (pop . soubor staveb) budou svým uspo ádání vycházet z tradice místního venkov-
ského domu, jejich provedení a osazení do terénu bude ohleduplné ke krajinnému prost edí 

- výška zástavby bude 1 nadzemní  podlaží s využitelným podkrovím v sedlové st eše o sklonu 40° - 
45°. Výška h ebene do 9,5 m nad upraveným terénem. Úrove  podlahy hlavního nadzemního podlaží 
se uvažuje do 0,6 m nad upraveným terénem. Tyto ur ené výšky nelze p ekro it ani v p ípad  pod-
sklepení objekt .  

- orientace h ebene bude vždy rovnob žn  s delší stranou p dorysu, stavba na pozemku . 2 bude mít 
eben orientován rovnob žn  s vrstevnicemi, na pozemku . 1 bude stavba umíst na dle souhlasného 

stanoviska Správy CHKO Ž árské vrchy ze dne 2.5.2019. 

- ásti zastavitelných ploch pozemk  vymezené pro stavby rodinných dom , které nebudou využity 
pro stavby i pot ebné zpevn né plochy budou p em ny na zahrady 

8.2. Nezastavitelné plochy 

Na vymezených budoucích stavebních pozemcích územní studie vymezuje nezastavitelné plochy: 

- nezastavitelná plocha - zele  soukromých zahrad - plochy pozemk  s návazností volné krajiny budou 
upraveny tak, aby byl zajišt n p íznivý m kký p echod stavby a urbanizovaného území do volné kraji-
ny. Významnou úlohu zde bude hrát vzr stná zele  strom . Na ploše nebudou umis ovány žádné nad-
zemní stavby s výjimkou oplocení. Oplocení pozemk  odd lující zde urbanizované území od neurba-
nizovaného bude konstrukce jednoduché, lehké a pr hledné (nejlépe d ev ný ty kový plot). 

- nezastavitelná plocha - p ístup do krajiny, odvod extravilánových vod - plocha vymezená p evážn  
na stávajícím pozemku p. . 279/2, lze umis ovat pouze stavby pro zajišt ní p ístupu do volné krajiny, 
dopravní obsluhu rodinného domu a pro odvedení extravilánových vod, oplocení 

- nezastavitelná plocha  - rezerva zajišt ní p ístupu pro pozemek . 2 -  na  ploše  neumis ovat  žádné  
stavby, p ípadné oplocení musí být takového provedení aby bylo jednoduše odstranitelné v p ípad  
využití vymezeného území pro dopravní obsluhu. Vymezení nezastavitelné plochy pozbývá platností, 
pokud bude mít pozemek . 2 zajišt n p ístup vybudovanou dopravní infrastrukturou v lokalit  Za 
Laštovicovými. 

8.3. Plochy ur ené k pln ní funkce ve ejných prostranství 

Na pozemcích vymezených územní studií pro ve ejná prostranství budou pozemky sloužit obecnímu 
užívání plochy bez ohledu na vlastnictví pozemk  budou plnit významnou prostorovou a komunika ní 
funkci v daném území.  

Na ve ejném prostranství vymezeného rozsahu budou umíst ny stavby dopravní a technické infra-
struktury a sídelní zele . Nelze zde umis ovat stavby pro reklamu, stavby provizorního charakteru, z izo-
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vat parkovišt  pro vozidla o hmotnosti vyšší jak 3,5 t, garáže a jiné stavby a innosti narušující provozní 
funkce t chto prostor  

8.4. Stavby na pozemcích 

Stavby umis ované na pozemky budou ešeny v souladu s "Obecnými podmínkami pro výstavbu v 
CHKO Ž árské vrchy" , které vydala Agentura ochrany p írody a krajiny eské republiky, Správa chrá-

né krajinné oblasti Ž árské vrchy a jsou p ílohou této územní studie.  

Umíst ní staveb na budoucích stavebních pozemcích je dostate  regulováno vymezení zastavitel-
ných a nezastavitelných ástí pozemku. 

Na pozemku . 1 bude stavba umíst na dle souhlasného stanoviska Správy CHKO Ž árské vrchy k 
rozhodnutí o umíst ní stavby ze dne 2.5.2019. 

9. Dopravní infrastruktura 

Dopravní obsluha vymezených budoucích stavebních pozemk  bude ze stávající místní komunikace. 

Pro zp ístupn ní pozemku . 1 je vymezeno ve ejné prostranství, na kterém bude provedena místní 
komunikace zárove  zajiš ující obsluhu pro sousední pozemek p. . 283/2. Na toto ve ejné prostranství 
rovn ž navazuje vymezená nezastavitelná ást pozemk  jako rezerva pro zp ístupn ní pozemku . 2, po-
kud by nebylo možné realizovat následující primární ešení. 

Pro zp ístupn ní pozemku . 2 územní studie uvažuje s využitím dopravního ešení zaevidované 
územní studie V cov Za Laštovicovými. Pozemek . 2 by se tak napojil na navrženou místní komunikaci 
odbo ující z navržené hlavní trasy ve sm ru p vodní ú elové komunikace. 

Rodinné domy koncipovat tak, aby zde bylo možno umístit min. 2 stání pro osobní automobil. Neuva-
žuje se s vymezováním parkovacích stání pro vozidla o hmotnosti vyšší jak 3,5 tuny. 

Rodinné domy situovat tak, aby mezi oplocením a vraty do garáže z stala volná plocha pro odstavení 
automobilu min. 6 m. 

10. Technická infrastruktura 

Koncepce napojení staveb rodinných dom  na technickou infrastrukturu nebyla p edm tem ešení 
územní studie.  

Zp sob napojení bude ešen individueln  pro jednotlivé rodinné domy v následných ízeních o umís-
ní stavby. Napojení staveb na sít  technické infrastruktury bude ešeno v souladu s podmínkami danými 

správci sítí. 

Dle zjišt ných údaj  se je možné navržené stavební pozemky napojit na tuto technickou infrastruktu-
ru: 

- nadzemní vedení elekt iny NN 
- telekomunika ní kabel 
- kanalizace 
- vodovod 

Tato zjišt ná technická infrastruktura je vyzna ena v koordina ním výkrese a je t eba ji respektovat i 
jinak zohlednit p i umis ování staveb v následných ízeních o umíst ní stavby. 

Vedení technické infrastruktury je t eba pro jednotlivá ízení o umíst ní stavby ov it u správc  sítí. 

i umis ování staveb je na celém ešeném území je t eba zohlednit pot ebu zdržení a vsakování deš-
ových vod.  

11. Odpadové hospodá ství 

Po ítáno je pouze s výskytem komunálního odpadu, který bude ukládán v nádobách o objemu 110 – 
120 l. Interval odvozu bude shodný s etností odvozu pro sídlo. 

 

 



Územní studie V COV - zastavitelná plocha I/Z10    

7 

12. Zajišt ní z hlediska civilní ochrany a obrany státu 

V ešeném území se jedná o nízkopodlažní zástavbu, která nep ekro í sou asnou hladinu zastav ní. 
K výstavb  bude užito tradi ních materiál . V ešeném území se nenachází inženýrské sít  ani nemovitos-
ti MO R.  

Podmínkou realizace výstavby rodinných dom  je zajišt ní odpovídajícího p ístupu pro požární tech-
niku. 

13. Po adí výstavby 

Po adí výstavby nebylo stanoveno. 

Dle informací v dob  zpracování územní studie je aktuální výstavba na pozemku . 1, která je možná 
bez podmi ujících investic. Výstavba na pozemku . 2 je podmín na zajišt ním dopravní obslužnosti vy-
budování technické infrastruktury v navazující lokalit  rodinných dom  Za Laštovicovými. Pokud by se 
však k budování této infrastruktury nep istoupilo a zám r výstavby na pozemku . 2 by byl aktuální, je 

eba ešit zp ístupn ní pozemku . 2 po vymezené nezastavitelné ploše na pozemcích . 1 a 3. 
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