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1.KONCEPCE USPOŘÁDÁNÍ VEŘEJNÉHO PROSTRANSTVÍ
1.1 ANALYTICKÁ ČÁST (včetně vyhodnocení podkladů, doplňujících
průzkumů a rozborů, současného stavu, majetkoprávních vztahů
Cílem Územní studie „Na Dvoreckým“ (lokalita BC8) Písečná je podrobné prověření
využití zastavitelné plochy BC8, kde územní studie komplexně navrhne a vymezí veřejné
prostranství této lokality. Dále studie prověří návaznost dopravního řešení, technické
infrastruktury, veřejné zeleně a vazeb na stávající okolní zástavbu včetně přechodu do
volné krajiny.
Účelem Územní studie „Na Dvoreckým“ (lokalita BC8) Písečná je, že bude sloužit jako
podklad pro rozhodování v území.
Podklady pro zpracování územní studie:
- Zadání územní studie veřejného prostranství – Obec Písečná „Na Dvoreckým“
(lokalita BC 8)
- Územní plán obce Písečná včetně jeho změn č. 1, č.2 a č.3
- Projednávaný Územní plán Písečná
- Územně analytické podklady ORP Žamberk (4. aktualizace 2016)
- aktuální katastrální mapa
- nové geodetické zaměření řešeného území a navazujících ploch (včetně
výškopisu)
Z platného Územního plánu obce Písečná vyplývají pro zájmovou lokalitu tyto závazné
regulativy:

BC - Čistě obytná zástavba
Charakteristika
Polyfunkční, převážně bydlení v nízkopodlažní rodinné zástavbě se zahradami.
Funkční využití
Přípustné:
Bydlem v rodinných domech.
Omezená veřejná obsluha sloužící k uspokojování místních potřeb obyvatel.
Pohotovostní a návštěvnická odstavná místa – základní odstavná a garážová kapacita.
uspokojena na vlastním pozemku.
Nezbytné plochy technického vybavení.
Komunikační síť.
Veřejná zeleň.
Drobné sportovně rekreační plochy.
Nepřípustné:
Stavby pro dopravu, skladování, výrobu a zemědělskou výrobu.
Zneškodňování odpadů vč. dočasných skládek.
V současné době probíhá projednání nového územního plánu, ve kterém je vymezení
zastavitelné plochy v předmětném území převzato. Plocha je nově označena jako Z9/BV.
Z hlediska funkčního využití je však zařazena do plochy „bydlení – v rodinných domech –
venkovské“ s následujícími závaznými regulativy:
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1. B - BYDLENÍ – V RODINNÝCH DOMECH – VENKOVSKÉ - BV
Hlavní využití:
- rodinné domy (samostatně stojící, řadové);
- hospodářské zázemí obytného objektu v rozsahu pro samozásobení.
Přípustné využití:
- soukromá zeleň (oplocené i neoplocené zahrady s funkcí okrasnou, rekreační i užitkovou
včetně vodních prvků, ovocné sady);
- doplňkové stavby k rodinnému domu, které musí prostorově splňovat podmínky dané
platným právním předpisem – garáže, přístřešky pro auta, zimní zahrady, bazény, kůlny,
skleníky, stavby pro chovatelství pro samozásobení; kůlny a stavby pro chovatelství lze
umisťovat pouze mimo pohledově exponovaný prostor pozemku z veřejného prostranství;
- stavby určené pro skladování produktů zemědělské výroby – stodoly (do výměry 250 m2);
- související dopravní infrastruktura (přístupy k jednotlivým stavbám a komunikační plochy
kolem těchto staveb, včetně potřebných odstavných a parkovacích míst);
- související technická infrastruktura- inženýrské sítě (objekty a liniové stavby
inženýrských sítí, které jsou potřebné pro funkci daného území;
- stavby pro rodinnou rekreaci (pouze ve formě rekreačních domků a rekreačních chalup, ne
rekreačních chat);
- zařízení občanského vybavení, které je slučitelné s funkcí bydlení a slouží především
obyvatelům předmětné obytné plochy;
- domy s pečovatelskou službou pro seniory a zdravotně postižené, pokud splňují podmínky
prostorové regulace;
- hřiště pro rekreační tělesnou výchovu, dětská hřiště; jejich umístěním nesmí být narušena
kvalita obytného prostředí sousedních pozemků – realizovat oplocení, výsadbu izolační
zeleně;
- cyklostezky, cyklotrasy;
- stavby pro veřejné ubytování do 10 osob;
- stavby pro podnikatelskou činnost v oboru nevýrobních služeb;
- veřejná prostranství;
- vodní toky a plochy.
Nepřípustné využití:
- výrobní a skladovací objekty neslučitelné s bydlením;
- dopravní infrastruktura nadmístního významu (hlavní sběrné komunikace, kapacitní
parkoviště- více jak 20 parkovacích míst);
- zařízení a liniové stavby technického vybavení regionálního významu (např. vysokotlaký
plynovod a elektrické vedení velmi vysokého napětí);
- objekty pro školství a kulturní zařízení s produkcí obtěžující hlukem;
- zařízení veřejného ubytování nad 10 osob a hostinská činnost;
- další stavby a zařízení, které snižují kvalitu prostředí a pohodu bydlení a nejsou
s bydlením slučitelné.
Podmínky prostorové regulace:
- výšková regulace – maximálně 9 m;
- stavby s půdorysným rozměrem větším jak 25 m2 budou zastřešovány sedlovou střechou
se sklonem větším než 35° nebo jejími kombinacemi (valbová, polovalbová, apod.).
Nepřípustné je zastřešení rovnou nebo pultovou střechou;
- v řešeném území je nepřípustná realizace roubených staveb z kulatiny;
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-

intenzita využití pozemků - koeficient zastavění – maximálně 30 %;
intenzita využití pozemků - koeficient zeleně – minimálně 40 %.

Pro zájmovou lokalitu jsou v projednávaném územním plánu stanoveny následující
závazné regulativy:

ZASTAVITELNÁ PLOCHA: Z9/BV
Název: Nad vodním mlýnem
Stávající využití: plochy smíšené nezastavěného území – přírodní a zemědělské (NSpz)
Navrhované funkční využití: bydlení – v rodinných domech venkovské (BV)
Specifické podmínky:
-

před zahájením změn v území bude pro předmětnou zastavitelnou plochu zpracována
podrobnější územní studie zástavby

Zajištění veřejné infrastruktury:
Dopravní napojení: ze stávající místní komunikace procházející východně od plochy
Zásobování vodou: napojení na veřejný vodovod, zásobovací řad prochází západně od
plochy
Odvádění odpadních vod: napojení ne veřejnou kanalizaci, stoka prochází západně od
plochy
Zásobení el. energií: ze stávající TS 518
Výměra lokality: 2,43 ha (0,0243 km2)

Dalším podkladem pro zpracování územní studie byly aktualizované územně analytické
podklady pro ORP Žamberk.
Ze čtvrté úplné aktualizace územně analytických podkladů ORP Žamberk 2016 se
řešeného území dotýkají zejména následující jevy:

- jev A016 – území s archeologickými nálezy (II. a III. kategorie)
- jev A017 – oblast krajinného rázu a její charakteristika (krajina lesozemědělská)
- jev A042 – hranice biochor
- jev A065 – oblast se zhoršenou kvalitou ovzduší
- jev A117 – zastavitelná plocha
Výše uvedené požadavky byly splněny následovně:
V územní studii jsou vymezovány pouze plochy, které jsou v charakteristice
předmětných ploch uvedeny v hlavním nebo přípustném využití. Také zpřesnění
prostorové regulace vychází z požadavků, uvedených v podmínkách prostorové regulace
v územním plánu.
Územní studie splňuje podmínky uvedené pro využití zastavitelné plochy v územním
plánu, tzn.:
- vymezuje v zastavitelné ploše jednotlivé stavební pozemky a průběh veřejné
infrastruktury
- dopravní napojení řeší realizací nové místní komunikace, která je napojena na
stávající místní komunikaci procházející východně od lokality
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pro zásobování vodou využívá veřejný vodovod, odvádění a čištění odpadních vod je
navrženo prostřednictvím veřejné kanalizace
Územní studie respektuje jevy, které se předmětného území dotýkají
z aktualizovaných územně analytických podkladů ORP Žamberk.
-

Vlastnické vztahy:
Identifikace pozemků dotčených územní studií – k.ú. Písečná u Žamberka:
Parcelní číslo
A. Pozemky řešené územní
studií
484/4

Kultura

Vlastnictví

Trvalý travní porost

Kalousek Jiří, Písečná č.p.
36, Urbánková Marcela,
Písečná č.p. 135

B. Pozemky, které bude
potřeba využít pro napojení
zastavitelné
plochy
na
stávající
veřejnou
infrastrukturu obce
2370

Trvalý travní porost

526

Zahrada

1415

Ostatní plocha

528

Zahrada

530

Zahrada

495/2

Zahrada

Kalousek Jiří, Písečná č.p.
36, Urbánková Marcela,
Písečná č.p. 135
Kalousek Jiří, Písečná č.p.
36
Kalousek Jiří, Písečná č.p.
36
Kalousek Jiří, Písečná č.p.
36
SJM Maixner Petr a
Maixnerová Anna, Písečná
č.p. 191
SJM Říha Miloslav a Říhová
Magda Ing. arch.,
Schnirchova 662/2, Praha 7

Lokalita byla vymezena jako zastavitelná plocha BC 8 v Územním plánu obce Písečná,
který byl schválen a vydán Obecně závaznou vyhláškou, schválenou Zastupitelstvem
obce 13.10. 2006 č. usnesení 310/06. Povinnost zpracovat pro předmětnou zastavitelnou
plochu územní studii byla předmětem řešení Změny č.2 výše uvedeného územního plánu
obce. Tato změna byla vydána opatřením obecné povahy dne 13.2.2012 č. usnesení
134/12 a nabyla účinnosti dne 10.3.2012.
Vzhledem k výše popsané prodlevě mezi vymezením zastavitelné plochy a povinností
zpracovat územní studii došlo k tomu, že v mezidobí byla část zastavitelné plochy již
využita pro výstavbu – objekt na st.p.č. 353 a související pozemek p.č. 484/10 v k.ú.
Písečná u Žamberka.
Řešeným územím je vlastní zastavitelná plocha BC 8 o rozloze 2,43 ha vymezená
v územním plánu obce pro rozvoj bydlení „BC – čistě obytná zástavba“. Hranice řešeného
území je pro přehlednost zakreslena do grafických příloh č. B.1, B.2a a B.2b. Územní
studie řeší dosud nezastavěný prostor ve střední části obce Písečná, který disponuje
dobrou dostupností zařízení základního občanského vybavení, situovaného v centru obce.
Lokalita navazuje na starší, spíše rozptýlenou obytnou zástavbu, situovanou po obou
stranách severní části toku Potočnice, toku, který prochází celým zastavěným územím
obce.
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Obecní zastupitelstvo se rozhodlo zadat zpracování požadované studie tak, aby
podmínka územního plánu byla splněna.
Zadání územní studie bylo zpracováno Městským úřadem Žamberk, oddělením
územního plánování, Masarykovo náměstí 166, 564 01 Žamberk.
Územní studie byla zpracována v následujícím rozsahu:

A.
B.
B.1
B.2.a
B.2.b
B.3
B.4
B.5
B.6
B.7

Textová část
Grafická část územního plánu – z toho:
Ortofotomapa s vymezením řešeného území
Širší vztahy – zákres řešeného území do platné územně
plánovací dokumentace
Širší vztahy – zákres řešeného území do projednávané
územně plánovací dokumentace
Výkres problémů
Výkres vlastnických vztahů
Hlavní výkres
Výkres dopravní infrastruktury
Výkres technické infrastruktury

Schéma č. 1 Systém veřejných prostranství a zelená infrastruktura
v sídle
Podklad pro prezentaci

měřítko
výkresu
1 : 5 000
1 : 5 000
1 : 5 000
1
1
1
1
1

:
:
:
:
:

1 000
1 000
500
500
750

1 : 1 000

1.2 ŠIRŠÍ VZTAHY (systém veřejných prostranství a zelená infrastruktura
v sídle, kompoziční vztahy, průhledy, pohledy, apod.)

Z hlediska terénních podmínek se jedná o návrh zástavby na jihozápadně
orientovaném svahu nad nivou Potočnice. Sklon svahu v západní části plochy je větší než
15%. V předmětném území nejsou realizována žádná zařízení ani vedení veřejné
infrastruktury.
Řešená plocha se nachází ve vzdálenosti cca 400 m od hlavní sběrné komunikace v obci
– silnice III. třídy č. 310 14 Žamberk – Dlouhoňovice – Písečná – Žampach – silnice
II/312. Vzdálenost školských zařízení od předmětné lokality je cca 470 m, vzdálenost
sportovního areálu a komerčních aktivit v obci – cca 850 m. Realizací zástavby dojde
k dostavbě stavební proluky v severní části zastavěného území obce. Plochy ležící jižně
od řešeného území se nacházejí již v zastavěném území, budou však i nadále využívány
jako sídelní zeleň (přírodní, veřejná) vzhledem k tomu, že jsou zasaženy rozlivem toku
Potočnice. Plochy ležící severně od řešeného území jsou intenzivně zemědělsky
využívány, mezi těmito plochami a navrhovanou zástavbou je třeba zachovat stávající
travnatý pás se stromořadím.

Systém veřejných prostranství a zelená infrastruktura v sídle – viz Schéma č. 1 grafické
části.
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1.3 ARCHITEKTONICKO
KONCEPCE

–

URBANISTICKÉ

ŘEŠENÍ

–

PODROBNÁ

Funkční využití řešeného území je navrhováno následujícím způsobem:
POZEMEK A
- ve směru západ – východ je vymezena plocha veřejného prostranství pro vedení nové
místní komunikace, která se východně od řešeného území napojuje na stávající místní
komunikaci; navrženy jsou dvě možné alternativy napojení. Plocha prostranství je
vymezena tak, aby byla v maximálně možné míře vedena ve směru vrstevnic.
POZEMEK B
-

ve střední části veřejného prostranství, určeného pro vedení místní komunikace se
odpojuje v jihozápadním směru veřejné prostranství pro vedení pěší komunikace,
která bude spojovat řešené území s objekty a zařízeními v severní části obce.
Důvodem pouze pěšího propojení jsou zejména složité terénní podmínky a pak také
nesouhlas vlastníků pozemků, které se nacházejí západně od řešeného území
s možným navýšením automobilové dopravy v předmětném území.

POZEMEK C
-

trojúhelníková plocha v severovýchodní části řešeného území určená pro umístění
FITPARKU, plocha dobře dostupná jak z vlastního řešeného území, tak i z dalších částí
obce.

POZEMEK D
- plocha navazující na veřejné prostranství určené pro vedení pěší komunikace, situovaná
v klidové poloze v sousedství přírodní zeleně. Plocha je určená pro realizaci sousedského
posezení u otevřeného ohniště.

2. ARCHITEKTONICKO – STAVEBNÍ ŘEŠENÍ VEŘEJNÉHO
PROSTRANSTVÍ
2.1 POZEMKY VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ
Zákon o obcích č. 128/2000 Sb., definuje veřejné prostranství jako všechna náměstí,
ulice, tržiště chodníky, veřejná zeleň, parky a další prostory přístupné každému bez
omezení, tedy sloužící obecnému užívání, a to bez ohledu na vlastnictví k tomuto
prostoru.
Vzhledem k absenci veřejné infrastruktury v předmětné lokalitě bylo třeba nejdříve
vymezit plochy zajišťující komunikační napojení řešeného území, a to jak pro
automobilovou tak i pěší dopravu.
NÁVRH VEŘEJNÉHO PROSTRANSTVÍ PRO VEDENÍ NOVÉ MÍSTNÍ KOMUNIKACE - označeno
jako pozemek A)
Dopravní napojení řešené lokality na stávající komunikační síť je navrženo ze
stávající místní komunikace trasované při východním okraji zájmového území. V úseku
od místa napojení z páteřní místní komunikace po nové připojení lokality (cca 150 m) je
třeba doplnit výhybnu (již mimo řešené území této studie).
Navrženo je kolmé napojení v šířce 6,0 m v prostoru stávajícího sjezdu na
pozemek.
Variantně je řešeno nové napojení na místní komunikaci v místě cca 15 m jižněji.
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Toto řešení je směrově příznivější, zasahuje však více na pozemek, který není ve
vlastnictví investora záměru. Přesto by bylo možné toto řešení realizovat, nabízí se
směna v rozsahu zabíraného pozemku jižně od řešeného území, ve větší blízkosti
obytných objektů.
Pro zajištění dopravní obsluhy obytné zóny je navržena jednopruhová
obousměrná zklidněná komunikace v šířce 4,5 m v celkové délce 282 m. Na konci
komunikace, při západním okraji, je navrženo úvraťové obratiště s návrhovými prvky pro
otočení vozidel pro svoz odpadu, hasičských vozidel apod. šířka vozovky obratiště je
navržena 6,0 m.
Celková šířka veřejného prostranství, ve kterém je vedena nová místní
komunikace je 9 m. Toto prostranství je členěno následujícím způsobem (ve směru sever
–jih:
- pás doprovodné zeleně v šířce 2,5 m s možností umístění vjezdů na pozemky a
realizaci veřejných odstavných a parkovacích stání
- obousměrná zklidněná komunikace o šířce 4,5 m
- pás doprovodné zeleně v šířce 2,0 m s možností umístění vjezdů na pozemky a
realizaci veřejných odstavných a parkovacích stání
NÁVRH VEŘEJNÉHO PROSTRANSTVÍ PRO VEDENÍ NOVÉ PĚŠÍ KOMUNIKACE - označeno
jako pozemek B)
V západní části území je navržen koridor v šířce 3,0 m pro případnou stezku pro
pěší napojenou na stávající obecní a následně soukromou komunikaci trasovanou při
západním okraji území. Komunikace bude sloužit k lepšímu zpřístupnění severní části
obce.
NÁVRH VEŘEJNÉHO PROSTRANSTVÍ – FITPARK -označeno jako pozemek C)
V severovýchodní části řešeného území u nově navrhované místní komunikace je
vymezen trojúhelníkový pozemek v rozsahu 664 m2. Jedná se o prostor u vstupu
(vjezdu) do nového obytného území s pěknými výhledy do okolí. V předmětném prostoru
by mělo docházet k relaxaci obyvatel. Je zde navrhována realizace veřejné zeleně (travní
porost, soliterní strom, skupiny keřů) doplněných menšímu plochami pro umístění
posilovacích a protahovacích strojů. Z tohoto důvodu je prostor nazýván jako FITPARK.
K výše uvedenému využití bylo přistoupeno po následující úvaze:
-

v různých částech obce je již realizováno několik ploch dětských hřišť, navíc pozemky
pro bydlení v předmětném prostoru mají dostatečný rozsah, takže umožňují realizaci
dětských hracích prvků přímo na vlastním pozemku

-

pro umístění víceúčelového hřiště pro míčové hry není předmětná lokalita vzhledem
k svažitosti příliš vhodná, resp. realizace uvedeného zařízení by si vyžádala zvýšené
finanční nároky. Navíc se jižně od území v nivě Potočnice nacházejí vhodné obecní
pozemky pro tento záměr

-

v obci dosud není venkovní posilovna pro dospělou populaci

Ve vymezeném prostoru je uvažováno s umístěním cca 3 posilovacích a protahovacích
prvků.
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PŘÍKLADY MOŽNÝCH PRVKŮ:

Brusle

Váha

Lavice na posilování

Surf

Zdvih

Twist

Lavice na posilování břicha

Visuté žebřiny

zádových svalů
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PŘÍKLADY MOŽNÉHO ŘEŠENÍ FITPARKU:

11

12

NÁVRH VEŘEJNÉHO PROSTRANSTVÍ – SOUSEDSKÉ POSEZENÍ U OHNIŠTĚ -označeno
jako pozemek D)
V jihozápadní části pozemku v klidové poloze u pěší komunikace je vymezen prostor
veřejné zeleně pro sousedské posezení u ohniště v rozsahu 1088 m2. Pozemek by měl
sloužit k epizodickému setkávání obyvatel nejen řešeného území. Je situován v takové
poloze, aby neobtěžoval okolní zástavbu a je začleněn do okolního svažitého terénu.
Realizováno by mělo být kamenné ohniště a plochy pro relaxační posezení. Případně je
možné uvažovat i se zastřešením prostoru. Příklady možného řešení níže.
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Jak již bylo uvedeno v kapitole 1. této textové části, řešené území zaujímá výměru 2,43
ha.
V souladu s §7 vyhlášky 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území,
v platném znění, je třeba v územním plánu pro každé dva hektary zastavitelné plochy pro
bydlení, rekreaci, občanské vybavení nebo plochy smíšené obytné vymezit související
plochu veřejného prostranství o výměře 1000 m2; do této výměry se nezapočítávají
pozemní komunikace.
Navrhované řešení tento požadavek splňuje. V předmětném území jsou vymezeny
související plochy veřejného prostranství (pozemky C a D) v rozsahu 1752 m2;
požadavek výše citované vyhlášky je 1215 m2 - pro plochu 2,43 ha.
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2.2 POZEMKY BYDLENÍ
V předmětném území je vymezeno následujících 6 stavebních pozemků:
Číslo
stavebního
pozemku
1

Navrhované využití

Výměra (m2)

Čistě obytná zástavba

3194

2

Bydlení – v rodinných
domech - venkovské
Čistě obytná zástavba

2786

3

Bydlení – v rodinných
domech - venkovské
Čistě obytná zástavba

–

–

–

4

po vydání projednávaného
územního plánu :

po vydání projednávaného
územního plánu :

po vydání projednávaného
územního plánu :

Bydlení – v rodinných
domech - venkovské
Čistě obytná zástavba
–

po vydání projednávaného
územního plánu :

5

Bydlení – v rodinných
domech - venkovské
Čistě obytná zástavba

6

Bydlení – v rodinných
domech - venkovské
Čistě obytná zástavba

–

–

po vydání projednávaného
územního plánu :

po vydání projednávaného
územního plánu :

3269

1846

2717

2647

Bydlení – v rodinných
domech - venkovské

Hranice ploch s rozdílným způsobem využití, navržená v grafické části v Hlavním
výkrese je závazná, hranice jednotlivých stavebních pozemků je pouze orientační a je
přípustné její posunutí za předpokladu, že tímto posunutím nevzniknou v území žádné
zbytkové plochy, které nebude možné dále využít. Přípustné je také využití dvou
stavebních pozemků jedním stavebníkem.
V jihovýchodní části řešeného území byla z pozemku 484/4 v k. ú. Písečná u Žamberka
ponechána výměra 3493 m2 jako související plocha zeleně stávajícího obytného objektu
na st.p.č. 353 v k.ú. Písečná u Žamberka – v současné době již pod souvislým oplocením.
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3. KONCEPCE OBJEKTŮ
3.1 PODMÍNKY PRO UMÍSTĚNÍ A PROSTOROVÉ USPOŘÁDÁNÍ STAVEB
3.1.1 POZEMKY VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ
Šířka veřejného uličního prostoru
- minimálně 8,0 m,
- uliční prostor bude vymezen hranicemi přilehlých oplocených parcel.
Šířka veřejného prostoru pro umístění komunikace pro pěší
- minimálně 3,0 m.
Rozhledové trojúhelníky nové místní komunikace
- na ploše vymezeného rozhledového pole nebudou žádné překážky vyšší než 0,7 m
nad úrovní komunikace.
3.1.1 POZEMKY PRO BYDLENÍ
Stavební čáry, hranice
nově budované objekty v území mohou být volně řazeny podél navržené
komunikace, pravidelná uliční zástavba není požadována;
- závazná stavební čára není stanovena, v rámci každého stavebního pozemku je
vymezena zastavitelná plocha, ve které smí být jednotlivé objekty umisťovány.
Objekty budou osazeny na vzdálenost minimálně 5m od hranice veřejného
prostranství a 2m od hranice sousedního stavebního pozemku;
- stavba na parcele bude orientována hřebenem rovnoběžně s osou přilehlé
komunikace s možným natočením podle ideálního oslunění stavby;
- v prostoru mezi uličním oplocením a vlastní obytnou stavbou je přípustné
umisťovat pouze stavby garáží a přístřešků pro automobily, případné hospodářské
stavby (kůlny, sklady) budou umisťovány až v prostoru za obytným objektem.
Architektonické řešení
-

-

architektonické a hmotové řešení objektů nesmí narušit charakter a měřítko obce.
Nová zástavba by měla být řešena objekty obdélného půdorysu, případně
obdélného s dvorním křídlem;
vzhledem k tomu, že se nejedná o izolovanou zástavbu v přírodním prostředí, ale
o zástavbu proluky v zastavěném území obce a v blízkosti centra obce, je
v předmětném prostoru realizace srubových staveb z kulatiny nepřípustná.

Výška zástavby
- optimálně jedno nadzemní podlaží a obytné podkroví.
Střechy
tvar střechy – sedlová nebo polovalbová se sklonem min 35° ;
u staveb s půdorysným rozměrem menším jak 25 m2 je přípustná rovná nebo
pultová střecha;
- barva střešní krytiny je doporučována červená a její odstíny (je dáno barvou
střešní krytiny již realizovaného objektu v předmětné lokalitě); nepřípustné je
využití v území cizích výrazných barev střešní krytiny, např. zelené, modré a
modrošedé.

-
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Barevnost fasády domu
- přípustné jsou pouze světlé odstíny barev.
Doplňkové stavby k rodinnému domu
– garáže, přístřešky pro auta, zimní zahrady, bazény, kůlny, skleníky, které musí
prostorově splňovat podmínky dané platným právním předpisem, musí mít shodné
výrazové prostředky se stavbou rodinného domu – tzn. musí na nich být použity
shodné materiály a jejich barevnost; kůlny a další hospodářské objekty lze
umisťovat pouze mimo pohledově exponovaný prostor pozemku - vzhledem
k veřejnému prostoru.
Oplocení
- použité skladebné prvky oplocení musí být jednoduché a musí být v souladu s
vlastní architekturou domu (materiál, barevné provedení). Uliční oplocení bude
přetržité s možností průhledu. Výškové úrovně podezdívek volit do 0,50 m (pokud
nevyrovnávají terén), výškové úrovně plotů do 1,5 m včetně zídek. Úrovně plotů
musí u sousedů navazovat. Branky a vjezdové brány umístěné v uliční čáře musí
být otevíratelné dovnitř domovního prostoru. Vedle klasických typů oplocení je
doporučováno použít také okrasné živé ploty, stříhané nebo volně rostoucí.

4. ŘEŠENÍ DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY
Širší vztahy
Řešená lokalita se nachází v severní části obce Písečná ve volném prostoru
severně od stávající zástavby při místní komunikaci trasované ve směru
západovýchodním.
Z východní strany zájmové území ohraničuje stávající jednopruhová místní
komunikace napojená na páteřní místní komunikaci trasovanou ve směru
západovýchodním, která se při východním okraji napojuje na krajskou silnici III/31014.
Stávající stav
Vlastní pozemky určené k zastavění jsou v současné době volné (louky), v
zájmovém prostoru se nenacházejí žádné stavby a objekty, které by bylo nutno
odstranit.
Před zahájením stavby bude provedeno sejmutí ornice. Kvalita této ornice a její
snímaná tloušťka, není v současné době známa – bude vyhodnoceno na základě
inženýrsko-geologického (či případně pedologického) průzkumu lokality.
Situační řešení
Situační řešení je patrné ze situace, kde je dokumentován rozsah zpevněných
ploch v zájmovém území.
Dopravní napojení řešené lokality na stávající komunikační síť je navrženo ze
stávající místní komunikace trasované při východním okraji zájmového území. V úseku
od místa napojení z páteřní místní komunikace po nové připojení lokality (cca 150 m) je
navrženo doplnění výhybny.
Navrženo je kolmé napojení v šířce 6,0 m v prostoru stávajícího sjezdu na
pozemek.
Variantně je řešeno nové napojení na místní komunikaci v místě cca 15 m jižněji.
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V místě napojení budou dodrženy rozhledové trojúhelníky dle ČSN 736102. Na
ploše vymezeného rozhledového pole nebudou žádné překážky vyšší než 0,7 m nad
úrovní komunikace.
Pro zajištění dopravní obsluhy obytné zóny je navržena jednopruhová
obousměrná zklidněná komunikace v šířce 4,5 m v celkové délce 282 m. Na konci
komunikace, při západním okraji, je navrženo úvraťové obratiště s návrhovými prvky pro
otočení vozidel pro svoz odpadu, hasičských vozidel apod. šířka vozovky obratiště je
navržena 6,0 m.
Průjezd předpokládaných vozidel byl ověřen vlečnými křivkami dle TP 171 Vlečné
křivky pro ověřování průjezdnosti směrových prvků pozemních komunikací. Ověření bylo
provedeno pro předpokládané maximální směrodatné vozidlo (požární vozidlo).
Uliční prostor bude vymezen hranicemi přilehlých oplocených parcel. Šířka
veřejného uličního prostoru je navržena 9,0 m.
Na navržené komunikace budou napojeny jednotlivé vjezdy na nové parcely.
V místě sjezdů budou dodrženy rozhledové poměry, do kterých nebudou zasahovat ani
oplocení jednotlivých pozemků.
Funkce území je obslužná a to jak z hlediska dopravy vozidlové tak dopravy pěší.
Doprava se zde předpokládá výhradně cílová o intenzitě, která bude minimální.
Předpokládá se, že území bude řešeno jako zklidněná vyznačená obytná zóna s fyzickými
opatřeními pro zklidnění dopravy (zpomalovací příčné prahy, směrové retardéry).
V každém místě navržené části obytné ulice bude zajištěn průjezdný prostor o
šířce minimálně 3,5 m (v návrhu šířka 4,5 m), tento prostor umožňuje průjezd vozidel,
která se v obytné ulici budou vyskytovat, včetně vozidel pro svoz odpadků, vozidel
hasičského sboru, stěhovacích vozů apod. Těmto vozidlům jsou přizpůsobeny poloměry
směrových a nárožních oblouků.
Z hlediska intenzity dopravy předmětného území se konstatuje, že se jedná o
koncový úsek místních komunikací s minimální intenzitou provozu. Jedná se převážně o
dopravu zdrojovou a cílovou (dopravní obsluha nemovitostí – RD + polnosti).
Po stranách zpevněných ploch je k hranici parcel počítáno s volnými plochami
zeleně. Volný pruh bude ohumusován a bude zde zřízen parkový trávník. Tento pruh
bude sloužit rovněž pro umístění podzemních vedení a případně i veřejného osvětlení.
Propojení centra obce pro pěší dopravu bude zajištěno prostřednictvím
stávajících místních komunikací. V západní části území je navržen koridor v šířce 3,0 m
pro případnou stezku pro pěší napojenou na stávající cestu trasovanou při západním
okraji území.
Doprava v klidu
Veškeré parkovací plochy je třeba dimenzovat normovým postupem dle ČSN
736110 Projektování místních komunikací.
Odstavování vozidel bude realizováno na vlastních pozemcích rodinných domů. V
profilu obytné ulice budou navržena parkovací stání pro návštěvníky, případně pro
dočasné odstavení vozidel obyvatel zóny. Místa určená pro stání vozidel budou patřičně
vyznačena a budou rovněž dostatečně patrná ze stavebního uspořádání ulice.
Funkční skupina
Vzhledem k charakteru území (pobytová funkce převládá nad funkcí dopravní),
je zájmové území uvažováno v režimu „obytná zóna“. Ve smyslu ČSN 73 6110
(Projektování místních komunikací), funkční skupina „D 1“, charakteristika – smíšený
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provoz chodců a vozidel“. Území je možné řešit rovněž formou zklidněné „Zóny 30“.
Výškové řešení
Výškový návrh nové zástavby je limitován výškami stávajících zpevněných ploch
a objektů a především výškami vlastního terénu. Celá lokalita má svažitý charakter
jižním směrem.
Navržené podélné a příčné sklony budou v souladu s minimálními a maximálními
hodnotami dle ČSN 73 6110. Základní příčný sklon komunikací je navržen 2 %.
Návrh výškového řešení musí respektovat ustanovení Vyhlášky č. 398/2009 Sb.
O obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.
Zpevněné plochy v profilu obytných ulic jsou navrženy v jedné výškové úrovni,
nadvýšení obrubníků bude provedeno pouze při ohraničení zelených ploch.
Výškový návrh zpevněných ploch bude proveden v dalším stupni PD.
Odvodnění zpevněných ploch
Odvodnění zpevněných ploch bude provedeno příčným a podélným sklonem do
nově navržených uličních vpustí zaústěných do dešťové kanalizace případně vsakovacích
vpustí.
Dimenzování konstrukcí zpevněných ploch
Návrh konstrukcí zpevněných ploch bude proveden dle TP 170 Navrhování
vozovek pozemních komunikací, kdy základním požadavkem je zajištění E
= min. 45
(30) MPa na úrovni pláně komunikací.

def,2

Pro zpracování dalších stupňů PD bude nutné prověřit geologické podmínky
v zájmové lokalitě a v návaznosti na ně případně uvažovat s úpravou podloží.
Konkrétní návrh a posouzení skladby vozovek bude proveden v dalších stupních
projektové dokumentace.
Návrh
konstrukce
vozovky
dopravního
prostoru
bude
odpovídat
předpokládanému zatížení vozidly (vozidlo pro svoz odpadků, stěhovací vůz apod.).
Druhy použitých stavebních materiálů budou přizpůsobeny prostředí obytné
zóny, krytová vrstva je uvažována ze živice, popř. betonové dlažby.
Parcelace stavebních pozemků
Zájmové území je předběžně rozděleno na jednotlivé stavební parcely. Jejich
výměry i hranice jsou v této fázi projektové přípravy pouze orientační. Zde se
upozorňuje, že až finální a podrobný polohopisný a výškopisný návrh komunikací, jejich
křižovatek, svahů zemních figur, režimu odvodnění komunikací, vymezení prostoru pro
inženýrské sítě, apod. bude řídícím faktorem pro definitivní stanovení hranic stavebních
parcel.
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5. ŘEŠENÍ TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY
5.1 ELEKTROROZVODY
V lokalitě „Na Dvoreckým“ je navrhována výstavba 6 RD. Rozhodujícím faktorem pro
stanovení výhledového příkonu je způsob vytápění. Obec Písečná v současné době není
plynofikována a ani se nepočítá s její realizací v dohledné době.
Při stanovení nárůstu el. příkonu vlivem nové výstavby je uvažován s ohledem na
zvyšující se standard v domácnostech, stupeň elektrizace C1 tj 5 kW/RD u 60%
navrhovaných RD. To znamená mimo základní spotřebiče, el. vaření též el. vytápění. U
zbývajících 40% bytové výstavby stupeň elektrizace B2, tj příkon ve výši 2,3 kW/RD.
Výstavba 6 RD si vyžádá zajištění el. příkonu ve výši cca 25 kW. Zajištění el. příkonu
bude řešeno ze stávající stanice TS 518.
Navrhovaný rozvod systému NN v prostoru nové výstavby, bude proveden
zemním kabelovým vedením. Připojení jednotlivých RD na rozvodnou síť bude řešeno z
přípojkových skříní typu SS 102, případně SS 200 pro průběžné (smyčkové) připojení
kabelové sítě s možností jištěného přívodního napojení jednoho nebo dvou rodinných
domků z jedné kabelové skříně (SS).
Navrhovaný rozvod systému NN v prostoru výstavby RD musí dodržet ČSN
736005 (Prostorová úprava vedení technického vybavení) tzn., že zemní kabelové vedení
bude uloženo dle šíře chodníku minimálně ve vzdálenosti 0,5 m od oplocení a v hloubce
0,35 m. Při přechodu vozovky. domovních vjezdů a stání, musí být dodrženo svislé krytí
1 m. V průběhu trasy zemního kabelového vedení NN, dojde ku křižování a souběhu
s dalšími sítěmi technického vybavení.

5.2 VODOVOD
5.2. 1. Stávající vodovod
V současné době má obec Písečná vybudován systém zásobování vodou. Zájmové
území je zásobováno ze skupinového vodovodu č.13 – Letohrad, do něhož patří vedle
vlastního Letohradu také jeho místní části Orlice, Kunčice a Červená a také obec Písečná.
Vlastníkem a provozovatelem vodovodu je VAK a.s. Jablonné nad Orlicí. Do budoucna je
uvažováno s propojením skupinového vodovodu Letohrad se skupinovým vodovodem
Jablonné nad Orlicí.
Vodní zdroje skupinového vodovodu se nacházejí mimo správní území obce Písečná.
Jako zdroje vody pro uvedenou vodárenskou skupinu slouží studna se štolou, situovaná
v Letohradě u silnice II. třídy do Ústí n.O. Zde se také nachází vrt LT-1 (záložní,
nevyužívaný jímací objekt). Dalším zdrojem je vrt LT-2, situovaný u koupaliště
v Letohradě.
Z vodního zdroje v Letohradě, přes čerpací stanici, výtlačný řad, systém vodojemů a
přečerpacích stanic je prováděno zásobování vodou vlastní obce Písečná.
Tlakové poměry
Přečerpací stanice Písečná - čerpá vodu z přívodního řadu z VDJ vyššího pásma v
Letohradě do VDJ Písečná: typ - 50 NQA-120, Q (l/s) = 5,0. H (m) = 25
Akumulace
Vodojem Písečná
– zemní o objemu 100 m3
- dno vodojemu 438,00 m n.m.
- max hladina 440,8 m n.m.
Akumulace v PČS na Písečnou
– zemní nádrž o objemu 20 m3
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Nejbližší stávající zásobovací řad veřejného vodovodu prochází cca 85 m jižně od
řešeného území.
5.2.2 Navrhovaný vodovod
Pro zásobování lokality „Na Dvoreckým“ je navržena realizace nového
vodovodního řadu. Vodovod je navržen odbočením ze stávajícího vodovodu a je veden
v souběhu s ostatními sítěmi v navrhované komunikaci.
V zájmovém území je navrhován vodovodní řad
Řad A DN 90

351,00 m

V trase vodovodu budou navrženy požární a provozní hydranty. Osazení hydrantu
bude odpovídat ČSN 730873.
Z navrhovaných vodovodních řadů budou provedeny vodovodní přípojky
k jednotlivým RD. Vodovodní přípojky budou ukončeny za hranicí pozemku ve vodoměrné
šachtě vodoměrnou sestavou s fakturačním vodoměrem.
5.2.3. Výpočet potřeby vody
V zájmovém území je uvažováno s výstavbou 6 rodinných domů individuelní
rodinné zástavby.
Výpočet potřeby vody je zpracován dle vyhlášky č. 120/2011 Sb. Specifická
potřeba vody je uvažována pro individuelní rodinné domy s připočtením 1,0 m3/rok
spotřeby vody spojené s údržbou okolí rodinného domu. Koeficienty denní a hodinové
nerovnoměrnosti jsou použity dle příslušných směrnic pro výpočet potřeby vody.
A. Potřeba vody pro bytový fond
- dle vyhlášky č. 120/2011
24 ob. á 96 l/ob.den

3,20 m3/d

6 ob. á 2,74 l/d.den

0,02 m3/d

B. Potřeba vody pro občanskou a technickou vybavenost
-

je započtena poměrná část potřeby vody jako zvýšeného nároku na obecní
vodovodní systém dle uvažovaného počtu obyvatel, potřeba vody je orientačně
uvažována dle směrnice č.9/73

24ob. á 30 l/ob.den

0,72 m3/d

C. Potřeba vody pro průmysl
není v území uvažována
D. Potřeba vody pro zemědělství
není v území uvažována
Nerovnoměrnost spotřeby vody
Nerovnoměrnost spotřeby vody je uvažována dle metodického pokynu
Ministerstva zemědělství pro Výpočet potřeby vody (1993).
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součinitel denní nerovnoměrnosti - kd
součinitel hodinové nerovnoměrnosti - kh

1,50
1,80

Celkové bilance potřeby vody
druh spotřeby

Qd
(m3/d)
3,22
0,72
3,94

obyvatelstvo
vybavenost
Celkem

(m3/d)
4,83
1,08
5,91

Qd max

(l/s)
0,06
0,01
0,07

Qh max
(l/s)
0,10
0,02
0,12

Bilanční potřeby vody
Průměrná potřeba denní
Průměrná potřeba měsíční
Průměrná potřeba roční

3,94 m3/d
118,00 m3/měs
1 438,00 m3/r

5.2.4. Požární zabezpečenost
Požární zabezpečenost je pro lokalitu posuzována dle ČSN 730873 Tabulka 1. a 2..
V území bude zajištěna navrhovaným vodovodem profilu DN 90 mm a zejména
hydranty DN 80 s odběrným množstvím dle ČSN 730873 ve vzdálenostech min. 200 m
od objektů a 400 m od dalšího hydrantu.

5.3 KANALIZACE
5.3.1. Stávající kanalizace
V obci Písečná je v současné době řešeno odvádění a čistění odpadních vod
prostřednictvím jednotné kanalizace s odlehčením (stoka E1). Kanalizace je zakončena
obecní čistírnou odpadních vod, která je situována jižně od zastavěného území obce
v lokalitě Šušek. Jedná se o mechanicko – biologickou čistírnu odpadních vod. Odpadní
vody z čistírny jsou vypouštěny do toku Potočnice, hydrologické pořadí 1-02-02-0300.
5.3.2 Koncepční řešení
Odvádění a čištění odpadních vod z řešeného území je řešeno napojením na
stávající veřejnou kanalizaci v obci. V trase nově navrhované místní komunikace by měla
být realizována nová stoka jednotné kanalizace, od které budou svedeny odpadní vody
z nové zástavby.
Dešťové vody čisté (střechy, zpevněné plochy) na jednotlivých parcelách budou
v souladu s ustanovením vyhl. č. 501/2006 Sb. ve znění vyhl. č. 269/2009 Sb. v platném
znění přednostně akumulovány a zasakovány na pozemcích.
5.3.3. Technické řešení
Odkanalizování území je řešeno návrhem jednotné kanalizace.
Pro odvedení pro odvedení odpadních vod je navrhována stoka
Stoka K

DN 300

332,00 m
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5.3.4. Kanalizační přípojky RD
Kanalizační splaškové přípojky na jednotlivé pozemky budou navrženy profilem
DN 150 PVC KG do revizních šachet. Na jednotlivých pozemcích budou ukončeny revizní
šachtou (min. DN400, Wavin, Maincor apod.) dle požadavku provozovatele kanalizace.
Minimální spád přípojky bude navržen 2%.
Individuelní zasakovací objekty u jednotlivých RD budou mít řešen bezpečnostní
přepad do jednotné kanalizace.

5.4 ZÁSOBOVÁNÍ PLYNEM
V obci Písečná není realizován STL plynovod a jeho realizace se ani v dohledném
období nepředpokládá.
Mimo řešené území prochází obcí dvě trasy VTL plynovodu, kterých se řešení
územní studie veřejného prostranství nedotkne.

5.5 KOMUNIKAČNÍ VEDENÍ
Komunikační vedení předmětnou lokalitou neprochází, nachází se jižně a
jihovýchodně od řešeného území.
S návrhem nových komunikačních vedení v řešeném území není uvažováno.

6. ZÁVĚRY A DOPORUČENÍ
V předkládané územní studii veřejného prostranství je řešeno napojení nové
místní komunikace na stávající veřejnou infrastrukturu obce ve dvou variantách.
Zpracovatel se přiklání k realizaci varianty druhé, ve které dochází k napřímení napojení.
Brání tomu zatím pouze skutečnost, že je tato trasa vedena přes pozemek dalšího
vlastníka, jehož pozemky nejsou součástí řešeného území územní studie. Nabízí se však
možnost směny pozemků jižně od řešeného území - další vlastník by tak mohl získat
pozemek blíže svého obytného objektu.

7. POŽADAVKY NA ZMĚNU ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍCH
DOKUMENTACÍ
Z předloženého řešení nevyplynuly žádné požadavky na změnu platných územně
plánovacích dokumentací.

8. PODKLAD PRO PREZENTACI
Viz. Grafická část.
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