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1.

Obsah zadání a jeho splnění

1.1. Stanovení cílů a účelu územní studie
ÚS navrhne uspořádání řešeného území z hlediska optimálního využití pro výstavbu
rodinných domů. - splněno
Územní studie bude řešit:
− návrh koncepce dopravní infrastruktury
•

dopravní napojení lokality na stávající místní komunikaci a na účelovou
komunikaci ve Zlechově u hřbitova – lokalita je napojena na stávající místní
komunikaci, která je v posledním úseku rozšířena na 3,5m a doplněna o
výhybnu, napojení ze Zlechova není dle vyjádření správce komunikace pro
předpokládanou intenzitu zastavění nutné, tvar navrhované komunikace však
toto spojení do budoucna umožňuje

•

vedení navržené komunikace pokud možno tak, aby umožnila oboustrannou
výstavbu – splněno

•

prověří limit počtu RD vzhledem k stávajícímu dopravnímu napojení lokality –
bylo prověřeno, že stávající dopravní napojení zajistí i obslužnost navrhovaných
cca 10 rodinných domů

− navrhne koncepci technické infrastruktury
•

zásobování pitnou, užitkovou i požární vodou v návaznosti na stávající
vodovodní řady, včetně dimenzí na uvažovaný počet RD - splněno

•

odkanalizování lokality s likvidací dešťových vod na pozemku vlastníka –
splněno, srážkové vody z komunikací jsou odvedeny dešťovou kanalizací do
blízkého toku

•

zásobování plynem - splněno

•

zásobování elektrickou energií, vypořádání se stávajícím vedením VN –
splněno, stávající vedení neomezuje uvažovanou zástavbu

•

obsluhu území další technickou infrastrukturou (veřejné osvětlení,
telekomunikační kabely,..) - splněno, pro telekomunikační kabely je pouze
ponechána rezerva

− navrhne umístění stavební čáry a stanoví pravidla pro její uplatňování v DÚR
jednotlivých staveb rodinných domů - splněno
− stanoví podmínky prostorového uspořádání staveb (max. podlažnost nebo max.
výška objektů, převládající tvar střechy, nepřekročitelnou hranici zástavby pro hlavní
objekty a to s ohledem na zachování krajinného rázu a exponovanost lokality danou
terénními dispozicemi - splněno
− vymezí minimální plochu pro RD a plochu pro jednotlivé stavební pozemky s
přihlédnutím ke stávající parcelaci – splněno
− definuje nepřipustné typy staveb (z hlediska prostorového uspořádání, stavebních
materiálů, případně barevnosti) a to s ohledem na zachování krajinného rázu a
exponovanost lokality danou terénními dispozicemi - splněno
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1.2. Zpracování etap a variant řešení
Nepředpokládá se, ale po architektonickém zhodnocení lokality je možné k němu přistoupit.
Pokud budou varianty zpracovány, budou pořizovateli a obci předloženy v rozpracovanosti a
bude o nich rozhodnuto. Konečná verze ÚS bude zpracována v odsouhlasené variantě.
- etapizace nebyla stanovena, varianty řešení byly průběžně projednávány a odsouhlaseny

1.3. Rozsah územní studie
Plocha podmíněná zpracováním ÚS je vymezena v Územním plánu Tupesy pod označením
US 1 v ploše BI 10. Řešené území zahrne i nezbytné širší souvislosti vycházející z řešení
dopravní a technické infrastruktury. - splněno

2.

Podklady

Data byla získána v odpovídajícím výřezu od JUAP ZK a poslední jsou platná ke dni předání
tj. k 20.11.2014. Dále byla data získána v odpovídajícím výřezu od JDTM ZK a poslední jsou
platná ke dni předání tj. k 2.9.2013.
Další důležitá data poskytla obec.

Digitální katastrální mapa

3.




Územní plán Tupesy (dále „ÚP“)
Územní plán Zlechov




Kanalizace Tupesy a Zlechov
Pasport VO a rozhlasu

Postup řešení

V úvodní fázi byly zkoumány souvislosti s navazujícími plochami bydlení, veřejných
prostranství a zemědělských. Variantně bylo prověřeno dopravní napojení pro automobily,
cyklisty i pěší. Odsouhlasená varianta byla předběžně projednána z hlediska dopravního
napojení a detailněji dopracována.
Rozsah řešeného území daný plochou BI 10 byl rozšířen o další pozemky potřebné k
zajištění technické infrastruktury, zejména napojení na elektrickou energii a odvádění
dešťových vod do potoka.
Územní studie byla schválena na xxx. zasedání zastupitelstva obce Tupesy dne x.x.2015,
viz. Usnesení č. x ze dne x.x.2015.

4.

Urbanistická koncepce

Základní koncepce vychází z ÚP a požadavku zadání této studie tj. oboustranné zástavby
navržené komunikace. Dále reaguje na potřebu případného napojení navrhované
komunikace směrem ke Zlechovskému hřbitovu, kudy by mohla vést v budoucnu regionální
cyklotrasa.
V rámci studie bylo upraveno přesné vymezení plochy veřejného prostranství před
stavajícími domy (U1 a U 2) s ohledem na vedení inženýrských sítí v předzahrádkách domů.
ÚS 1 – Tupesy
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Vložením obslužné komunikace se lokalita BI 10 rozdělila na 2 plochy B 1 a B 2, u kterých
se předpokládá spojení vždy minimálně dvou sousedních pozemků pro jeden rodinný dům.
V bezprostřední blízkosti se nachází i plocha veřejného prostranství se zelení a dětským
hřištěm.

4.1. Hlavní zásady
•

oboustranně obestavěná komunikace

•

využití stávající struktury pozemků a nabídka různorodých parcel z hlediska
velikosti, tvaru

•

řešení umožňující dopravní napojení od Zlechovského hřbitova a případné
vedení cyklostezky

•

co nejefektivnější využití plochy

•

bez zásahu do stávající komunikace, pouze její rozšíření

4.2. Funkční uspořádání – typové plochy
Návrh vychází z ploch s rozdílným způsobem využití vymezených v Územním plánu Tupesy
pro případné snadné zapracování do změny ÚP. Jejich označení je však odlišné oproti ÚP,
aby nedošlo k záměně.
Typy ploch
Bydlení (B) v ÚP Tupesy „plochy individuálního bydlení (BI)“
Ulice (U)

v ÚP Tupesy „plochy veřejných prostranství s převahou zpevněných ploch
(PV)“
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Ozn.

Velikost

Poznámka

B1

7.096 m2

v souladu s ÚP, OP vysokého napětí – neomezuje zastavitelnost

B2

3.943 m2

v souladu s ÚP

U1

2

1.942 m

v souladu s ÚP, návrh rozšíření komunikace

U2

1.601 m

v souladu s ÚP, nová obslužná komunikace a inženýrské sítě

k1

-

koridor pro vedení dešťové kanalizace a její vyústění do potoka –
překryvná funkce

2

4.3. Prostorové uspořádání
Územní plán Tupesy stanovuje, že nová zástavba bude vycházet z charakteru té stávající a
výšková hladina v plochách bydlení nesmí přesáhnout 2 nadzemní podlaží. Vzhledem k
umístění řešeného území ve vyvýšení poloze a těsné návaznosti na ochranné pásmo
pohledových horizontů se tyto regulativy doplňují následovně:
uliční stavební čára

6m od okraje pozemku, přiléhajícího ke komunikaci


vlastní objekt může max. 1,5 m ustupovat nebo předstupovat, před garáží vždy
dodržet min. 6m

výška objektů

max. 1 nadzemní podlaží a podkroví, max. celková výška 8 m nad úrovní terénu
tvar střechy

sedlová
barva střechy

tradiční cihlově červená (případně středně šedá)
velikost pozemku

min 900m2
index zastavění

0,3 (tj. zastavění max. 30% pozemku nadzemními objekty)
nepřípustné materiály a barvy

lesklé povrchy (např. nenatřený plech, zrcadlové plochy, apod.)
Dále se doporučuje:
barva fasády
- preferuje se bílá, okrová, světlejší odstíny
- nepřípustné jsou syté citronově žluté, růžové atd. působicí reflexně
orientace domů

okapová tzn. převažujícím hřebenem rovnoběžně s přilehlou komunikací
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5.

Koncepce dopravní infrastruktury

5.1. Pohyb vozidel
Stávající komunikace o šířce 3m bude, při budování její navazující části na ploše U 2, o
0,5m rozšířena na celkovou šířku 3,5m a doplněna o zpomalovací práh a výhybnu při
součastném obratišti o šířce 2m.
V konečném stavu bude celá komunikace provedena jako obytná zóna (D) se smíšeným
provozem v šířce 3,5m s výhybnami. Výhybny pro osobní vozidla budou po max. 50 m,
nejlépe v místech sdružených nájezdů k rodinným domům, nákladní vozidla budou pro
menší četnost výskytu mít možnost vyhnutí v rozšířených prostorech obratišť.

5.2. Pohyb cyklistů
Cyklostezky jako samostatné komunikace se v lokalitě nepředpokládají. V rámci obytné zóny
jsou všechny druhy dopravy vedeny společně tj. smíšeným provozem.
Navrhovaná komunikace umožňuje vedení cyklostezky nadmístního významu plánované
přes danou lokalitu.

5.3. Pohyb chodců
V rámci obytných zón bude provozován smíšený provoz včetně pěšího.

5.4. Doprava v klidu
V prostoru obytné zóny bude odstavování vlastních vozidel místních obyvatel
uskutečňováno pouze v rámci jednotlivých pozemků rodinných domů. Vozidla ostatní bude
možné umístit dle platné legislativy pouze na vyhrazených místech dimenzovaných v počtu
1místo/20obyvatel.
min. 2 parkovací stání

5.5. Obytné zóny
Konkrétní řešení obytné ulice je potřeba zpracovat podrobněji, nejlépe současně s dělením a
scelováním pozemků, v navazující dokumentaci. Je třeba navrhout uspořádání uličního
prostoru, zeleň, mobiliář, povrchy komunikací apod. Důraz by se měl při tom klást na dobrou
čitelnost funkcí. Výrazně by měly být odlišeny plochy pro provoz, odstavování vozidel nebo
vjezdy na pozemky a ke garážím. Je třeba použít odlišnou barvu i strukturu povrchu (menší
a větší kostky odlišných tvarů). Např. výhybny budou provedeny ve stejné barvě a velikosti
kostky jako vlastní komunikace. Všechny povrchy by měly být provedeny z rozebíratelné
dlažby.

ÚS 1 – Tupesy

8

6.

Koncepce technické infrastruktury

6.1. Elektrorozvody
Všeobecné údaje :
Řešená lokalita navazuje na stávající výstavbu. Tato studie řeší další výstavbu celkem 10
RD. V blízkosti řešené lokality je stávající distribuční příhradová trafostanice Tupesy T4
„Smaltovna“, toto je velkoodběratelská trafostanice, takže napojení lokality bude řešeno ze
stávající distribuční trafostanice Tupesy T3 „Rozcestí“.
Energetická bilance :
•

Nová výstavba – celkem 10 RD

PSB = Nb x Pb x β = 10 x 11 x 0,45 =

49,5 kW

Popis možného řešení napájení :
Zástavbu navrženou v této studii bude možno napojit na stávající trafostanici T3. Podle
skutečného zatížení v době výstavby bude v případě potřeby provedeno přezbrojení
trafostanice na vyšší výkon.
Stávající venkovní vedení VN 22 kV prochází západním okrajem řešené lokality. Využití
území neomezuje, trasa vedení VN včetně ochranného pásma bude respektována.
Rozvody NN 0,4 kV
Základní technické údaje :
Napěťová soustava : TN-C ; 3x400/230V; 50 Hz
Ochrana živých částí do 1.000 V :

polohou a izolací dle ČSN 33 2000-4-41
Ochrana neživých částí do 1.000 V :


základní – samočinným odpojením od zdroje dle ČSN 33 2000-4-41
ÚS 1 – Tupesy
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Typ kabelu pro vývody z trafostanice : NAYY 4x150 mm2
Typ kabelu pro rozvody pro RD

: NAYY 4x95 mm2

Pro napojení RD budou na hranici parcely osazeny přípojkové skříně pro jeden odběr.
Kabelové skříně budou smyčkově propojeny. Rozvody pro RD budou kabelem NAYY 4x95
mm2.
Do první rozpojovací skříně SR (na hranici lokality) bude přiveden z trafostanice T3 napáječ,
který bude kabelem NAYY 4x150 mm2. Dále bude provedeno propojení z rozpojovací skříně
na koncový stožár stávajícího nadzemního vedení NN 0,4 kV.

6.2. Veřejné osvětlení
Proudová soustava :
Ochrana dle ČSN 33 2000 :
Typ použitého kabelu : 1 kV;
Typ svítidla :
Typ stožáru :
Požadavky ČSN na osvětlení :

TN-C;3x400/230 V; 50 Hz
samočinným odpojením od zdroje
CYKY 4x10 mm2
na stožár, SHC 1x70W nebo LED (bez vyzařování do
horního poloprostoru)
parkový bezpaticový, výška 5 m

Veřejné osvětlení místních komunikací upravuje ČSN EN 13201 (36 0410). Pro výpočet
osvětlení jednotlivých komunikací a ploch byla stanovena následující třída osvětlení :
Komunikace pro motorová vozidla :
třída osvětlení : CE4
Pro novou výstavbu budou provedeny rozvody VO u nových komunikací pro zástavbu RD.
Veřejné osvětlení bude provedeno svítidly SHC 1x70W nebo ekvivalentními svítidly se
zdrojem LED na parkových stožárech výšky 5 m. Rozvod VO bude proveden kabelem CYKY
4x10 mm2 a bude napojen na nový hlavní rozvaděč VO, který bude umístěn u trafostanice
T4. Kabel bude uložen ve výkopu hloubky 80 cm v pískovém loži a bude krytý výstražnou
folií. Pod komunikacemi bude kabel chráněn uložením do plastových chrániček nebo žlabů.
V souběhu s kabely NN mohou být kabely NN a VO kladeny do společného výkopu.

6.3. Telekomunikační sítě
Pro případnou síť zůstává ponechána rezerva.

6.4. Plynovod
S plánovanou zástavbou RD se plánuje vybudování STL plynovodu pro vytápění a přípravu
TUV. V lokalitě je plynovod DN 50 již zaveden a zásobuje 3 stávající domy, sahá k
prostřednímu z nich, poslední dům má vlastní přípojku DN 25 o délce 28m.
Část řešeného území tvořící protilehlou stranu stávající zástavby je možno zásobovat z této
větve beze změn. Pro napojení celé lokality bude nutné prodloužení této větve ve
stejné dimenzi tj. 50mm. Provozovatel plynovodní sítě RWE upozornil, že v rámci tohoto
prodloužení bude nutná rekonstrukce připojky k poslednímu domu na plynovod a přepojení
tohoto domu. Provozní tlak je 0,3 Mpa. Přípojky k jednotlivým RD budou řešeny samostatně
jednotlivými vlastníky.
ÚS 1 – Tupesy
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6.5. Vodovod
Nový vodovod bude napojený na stávající rozvodnou síť D-0 PVC 110 a v rámci prací bude
provedeno přepojení přípojky k domu č.p. 402 na veřejný vodovod. V dalších stupních budou
ověřeny tlakové poměry, které by měly být dle informací SVK UH vyhovující. Nový vodovod
bude proveden troubami PE 110 v délce 135m a bude osazen podzemními hydranty DN 80.
Podrobnosti ohledně vzdušníků, šoupáků, atd. pro vyšší stupeň dokumentace je uveden v
přiloženém vyjádření SVK, a.s.
Přípojky k jednotlivým RD budou řešeny samostatně jednotlivými vlastníky. Měření bude
uloženo v objektech RD.
HYDROTECHNICKÉ VÝPOČTY - VÝPOČET POTŘEBY VODY
Vstupní údaje:
Počet rodinných domů – 10
Počet osob – 4 os/RD
Celkem – 40 ob.
Qp – průměrná potřeba vody
Qp = 40os x 150 l . os -1. den-1 = 6 000 l.den-1
= 0,07 l.s-1
Qm – maximální denní potřeba vody
Qm = Qp x kd = 6 000 x 1,5 = 9 000 l.den-1
=
0,10 l.s-1
Qh – maximální hodinová potřeba vody
Qh = Qm x kh = (9000) : 24 x 2 = 750 l.hod-1
Souběh vodovodu s ostatními inženýrskými sítěmi bude dle požadavků min.1m od vnějšího
líce potrubí. Při křížení bude dodržena ČSN 73 6005.
Vodovodní řady musí vyhovovat požadavkům normy ČSN 755401. Tlaková zkouška bude
provedena dle ČSN 755911.

6.6. Kanalizace
Kanalizace dešťová
Dešťové vody vzniklé u rodinných domů budou likvidovány na pozemku vlastníka dle
příslušných norem – TNV 759011 – Hospodaření se srážkovými vodami a ČSN 75 9010 –
Vsakovací zařízení srážkových vod.
Návrh je řešen pouze pro srážkové vody ze zpevněných ploch na veřejných prostranstvích.
Z navržené komunikace bude voda jednostranně svedena perforovaným potrubím do
stávajícího potoka, v manipulačním pásu 6m od jeho hrany bude provedena úprava pro
pojezd těžké techniky do 25t. Perforované potrubí DN150 – dl. 193m zajistí částečný zasak
srážkových vod a přebytečné vody budou zaústěny do stávajícího toku. Přesná specifikace
výústního objektu je pro vyšší stupeň dokumentace uvedena v přiloženém vyjádření Povodí
Moravy, s.p.
Hydrogeologické poměry nejsou v dané lokalitě blíže specifikovány. V případě zjištění, že
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podloží je vhodné pro vsak, může být v dalších stupních PD svedeno do systému
vsakovacích bloků a přepadem do vodoteče. Vsakovací bloky umožní rychlejší migraci vody
do podloží.
ORIENTAČNÍ HYDROTECHNICKÉ VÝPOČTY
Plocha komunikace – 1106 m2
Předpokládaný koeficient vsaku – kf = 1.10-6 m.s-1
Výpočet proveden pro stanici – Uherské Hradiště pro periodicitu p = 0,2 – pro případný
systém vsakovacích bloků
Potřebný objem vsakovacího objektu je 24m 3 při regulovaném odtoku 0,5 l.s -1 do vodoteče.
Vsakovací odtok 0,012 l.s-1.
Kanalizace splašková
Vzhledem ke sklonitosti terénu je navržena tlaková kanalizace. Každá nemovitost bude
napojena do čerpací šachtičky, ze které budou splaškové vody postupně čerpány do místa,
kde bude možné položit gravitační kanalizaci a odvést splaškové vody do stávající
kanalizace.
Délka splaškové gravitační kanalizace DN 250mm PP – 11m
Délka výtlačného potrubí DN 90mm – 98m
Šachta se zaústěním výtlaku – 1ks
Průměrný denní průtok splašků
Počet osob – 4 os/RD
Specifická produkce splašků – 150 l.os-1.den-1
Qdspl= M.qo = 40 os x 150 l . os -1. den-1 = 6 000 l.den-1
= 0,4 l.s-1
Nutné dodržet ČSN-EN 1610 – Provozování stok a kanalizačních přípojek a jejich zkoušení
ČSN 756909 – Zkoušení vodotěsnosti stok.

7.

Ochrana hodnot a limity

7.1. Krajinný ráz - ochranné pásmo pohledových horizontů
Řešená plocha bydlení je vymezena mimo ochranné pásmo pohledových horizontů.
Prostorového uspořádání v celé lokalitě bylo navrženo s ohledem na exponovanost lokality a
zachování krajinného rázu.

7.2. Zemědělský půdní fond
Řešené území se nachází na půdách I. třídy (BPEJ 3.56.00) a III. třídy (BPEJ 3.08.50)
ochrany půd, na kterých nejsou odvodňovací zařízení ani jiné investice do půdy. S ohledem
na vysokou bonitu půd byl respektován rozsah návrhových ploch z platného územího plánu
a nedošlo k žádné jejich úpravě.
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8.

Pořadí změn v území

Část navrhované zástavby by bylo možné obsluhovat ze stávající komunikace a zásobovat
vodou, plynem a odkanalizovat stávajícími inženýrskými sítěmi. Ovšem pro zásobování
elektrickou energií je potřeba vybudovat nové zemní vedení od vzdálené trafostanice.
Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem a rozsahu možné zástavby není stanovena
etapizace. V současné době je možné zastavovat za podmínky platné pro každého investora
v podobě prodloužení inženýrských sítí dle návrhu této studie nebo podrobnější
dokumentace po hranici vlastní parcely, včetně provizorní příjezdové komunikace a napojení
na tuto infrastrukturu. Obec Tupesy nepředpokládá budování této infrastruktury vlastním
nákladem.

9.

Podněty pro zapracování do územního plánu

V grafické části byla vymezena plocha U2, která částečně odpovídá ploše s rozdílným
způsobem využití PV 43. Oproti vymezení v ÚP je celé veřejné prostranství posunuto v této
územní studii o 1,2m směrem ke stávající zástavbě tj. do ploch bydlení. V místě
předzahrádek bude tento pás tedy připojen ke stávající ploše PV. Na protější straně
komunikace je posunuta plocha bydlení B1 do veřejného prostranství, zde je potřeba tento
stav v ÚP narovnat. V případě nové obslužné komunikace, která na tento úsek navazuje
není z hlediska regulativů návrh studie v rozporu s ÚP, pro zajištění obsluhy celé plochy BI
10 by bylo vhodné návrh veřejného prostranství zapracovat do ÚP.
Přeložená polní cesta značená jako Z1 náleží funkčně k zemědělství, v současném
územním plánu je součástí již zmíněné plochy PV 43 veřejného prostranství.
V řešeném území se dále nachází návrh nové trafostanice, kterou dle této studie není nutné
budovat.

10. Vyjádření správců sítí a dotčených orgánů státní správy
Vyjádření budou součástí paré uloženém u pořizovatele.
Městský úřad Uherské Hradiště - Odbor dopravy
- Odbor životního prostředí
Slovácké vodárny a kanalizace, a.s.
RWE GasNet, s.r.o.
E.ON Česká republika, s.r.o.
Povodí Moravy, s.p.
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