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Vymezení řešeného území
Územím řešeným v „Územní studii Z03 Louňovice východ - u rybníčku“ (dále jen ÚS Z03) je
zastavitelná plocha Z03, vymezená územním plánem Louňovice pod Blaníkem, vydaným opatřením
obecné povahy dne 11.10. 2010. Zastavitelná plocha Z03 je navržena v ploše s rozdílným způsobem
využití „bydlení v rodinných domech - venkovské - BV“. Dále zastavitelná plocha Z20 (veřejné
prostranství), která je určena pro dopravní obsluhu a části sousedních pozemků navazující na Z03 a Z20
z důvodu úzké provázanosti a vzájemných vazeb. Plošný rozsah řešeného území ÚS Z03 je 2,791 ha. V
rámci řešení, v souladu se zadáním ÚS Z03, bylo nutné přesáhnou hranice vymezené ÚP Louňovice
pod Blaníkem pro Z03. Rozsah řešeného území byl projednán dne 1.6.2017.
A

Základní údaje a specifické charakteristiky řešeného území
Plošný rozsah řešeného území je 2,791 ha. Plošný rozsah je stanoven na základě měření z
digitálního podkladu ÚP Louňovice pod Blaníkem. Prověřovaná zastavitelná plocha Z20 (0,320 ha) je
návrhem ÚS Z03 rozšířena o 68,17 m2.
Vlastní řešené území Z03 je v současnosti nezastavěné, tvoří je z větší části zemědělská půda
p.č. 159 a p.č. 156/1 (na katastru nemovitostí vedená jako orná půda, v současnosti užívaná jako travní
porost), dále zahrada p.č. 155 a účelová komunikace p.č. 1271/6 umožňující dopravní obsluhu pozemků
p.č. 1271/5, p.č. 57 a p.č. 40, napojená na místní komunikaci p.č. 1270. Řešené území má protáhlý tvar
orientovaný v delší straně ve směrech východ - západ. Uspořádání terénních podmínek je pro výstavbu
poměrně nepříznivé, neboť se jedná o svah klesající od jihovýchodu k severozápadu. Dopravní obsluha
je v současnosti možná pouze z jižní strany, kde leží místní komunikace (zastavitelná plocha Z20), která
je od řešeného území oddělena poměrně vysokým terénním zářezem v západní části, který se směrem
na východ postupně snižuje.
V západní části řešeného území zastavitelné plochy Z03, podél i v rámci účelové komunikace,
se nachází několik vzrostlých stromů, které lze z urbanistického hlediska považovat za cenné. Obdobná
je situace plochy veřejného prostranství Z20, kde je stávající komunikace lemována vzrostlými stromy.
Řešené území se nachází ve 3. zóně CHKO Blaník. Prostorové vazby na zastavěné území jsou
minimální. Nejbližší zástavba se nachází západně od řešeného území a od řešeného území Z03 je
oddělena zahradami patřícími k původní historické zástavbě. Zástavba na severu a východě je od
řešeného území Z03 oddělena urbanisticky hodnotnou vysokorostoucí zelení, na jihu zástavba není.
Dle platného ÚP Louňovice pod Blaníkem je pro zastavitelnou plochu Z03 (obsahující „bydlení
v rodinných domech - venkovské - BV“) požadováno zpracování územní studie. V rámci územní studie
Z03 je řešena parcelace stavebních pozemků, koncepce dopravní obsluhy, rámcové řešení sítí technické
infrastruktury, koncepce rozvržení pozemků, na kterých mají být umístěny stavby a podmínky
prostorového uspořádání zástavby. Dále jsou řešeny plochy veřejných prostranství včetně veřejné
zeleně a vazby na okolní přírodní prostředí.
Stávající charakter území včetně vzdálenější zástavby je součástí kulturní a historické
charakteristiky krajinného rázu. Pro vymezenou zastavitelnou plochu je požadováno vytvořit
ekologicky vyváženou a esteticky hodnotnou zástavbu, zapojenou do navazujícího přírodního rámce
krajiny s vysoce hodnotnými přírodními celky.
B.1.

B.2.

Podmínky ochrany přírodních, civilizačních a kulturních hodnot v území
Dle platného ÚP Louňovice pod Blaníkem je stanoveno respektovat krajinný ráz a charakter
zástavby a stávající přírodní hodnoty. Krajinný ráz není navrženým řešením uvedeným v ÚS Z03
negativně ovlivněn. Jednotlivé pozemky určené k zástavbě, pokud se nenacházejí v kontaktu se
zastavěným územím, jsou směrem k přírodnímu prostředí omezeny ve využitelnosti zastavění hlavní
stavbou. Pro řešení zástavby, respektive architektonické řešení staveb, jsou v ÚS Z03 definovány
požadavky zajišťující zachování krajinného rázu včetně charakteru zástavby. V rámci stavebních
pozemků jsou vymezeny plochy, v jejichž rámci lze umístit stavbu hlavní (RD) či stavby doplňující
stavbu pro bydlení atd.. Rovněž jsou uvedeny nepřekročitelné limity pro zastavěnou plochu a
nepodkročitelné limity pro stavbu hlavní.
Dle platného ÚP Louňovice pod Blaníkem je řešené území dotčeno ochranou civilizačních
hodnot, konkrétně se jedná o stávající vodovodní přivaděč. Řešení uvedené v ÚS Z03 respektuje tuto
podmínku.
Kulturní hodnoty se v území řešeném v ÚS Z03 nevyskytují.
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Z hlediska širších vztahů v území je v ÚS Z03 respektován charakter okolní zástavby jako další
podmínka ochrany civilizační hodnoty území.
V rámci průzkumu řešeného území byly zdokumentovány urbanisticky hodnotné stromy. Jako
výrazný prvek přírodního prostředí jsou tyto stromy respektovány a chráněny před bezdůvodnou
likvidací.
Hlavní cíle řešení a koncepce řešení
Pro územní studii zastavitelné plochy Z03 jsou stanoveny hlavní cíle řešení, koncepce řešení a
přesný rozsah ploch s rozdílným způsobem využití.
Hlavním cílem řešení je umožnit výstavbu rodinných domů, případně objektů definovaných
v příslušné ploše s rozdílným způsobem využití („bydlení v rodinných domech - venkovské - BV“).
Dále uspořádání dopravní obsluhy uvnitř řešeného území, prověření realizovatelnosti dopravní obsluhy
vně řešeného území, stanovení velikosti stavebních pozemků a podmínek prostorového uspořádání
stavebních pozemků. Současně s tím zachovat větší podíl ploch pro zeleň v rámci stavebních pozemků.
Koncepce řešení ÚS Z03 umožňuje výstavbu14 izolovaných RD na plochách „bydlení v
rodinných domech - venkovské - BV“. Koncepce veřejných prostranství navrhuje dopravní obsluhu
území, včetně vymezení ploch veřejného prostranství pro setkávání obyvatel a jejich rekreaci v
kontaktu s bydlením. Současně jsou zachovány všechny stávající urbanisticky hodnotné stromy a
navržena místa pro výsadbu nových.
C.1.

C.2.

Soulad využití území s cíli a úkoly územního plánování
Řešené území (správní území Městyse Louňovice pod Blaníkem) se nachází ve správním území
obce s rozšířenou působností Vlašim (dále jen ORP Vlašim). Dokumentem „Politika územního rozvoje
České republiky 2008“ a následnou aktualizací jsou stanoveny republikové priority územního
plánování pro zajištění udržitelného rozvoje území a vymezeny rozvojové oblasti, rozvojové osy,
specifické oblasti a koridory a plochy dopravní a technické infrastruktury. Platný ÚP Louňovice pod
Blaníkem úkoly pro územní plánování stanovené tímto dokumentem plně respektuje. ÚS Z03 v souladu
s platným ÚP Louňovice pod Blaníkem řeší rozvoj bydlení ve venkovském prostoru s hodnotným
přírodním prostředím.
Dokumentem „Zásady územního rozvoje Středočeského kraje (dále jen ZÚR) a následnou
aktualizací jsou stanoveny úkoly pro územní plánování. ÚP Louňovice pod Blaníkem požadavky
stanovené v ZÚR plně respektuje. Aktualizací ZÚR nedošlo ke změně v požadavcích na část území
řešené v ÚS Z03. Ze ZÚR nevyplývají konkrétní požadavky pro území řešené v ÚS Z03, obecné
požadavky jsou plně respektovány a plněny.
C.2.1. Vazby řešeného území na širší okolí a ostatní části obce
Tyto vztahy jsou dány navrhovaným řešením ÚS Z03 umožňujícím rozvoj bydlení. Řešené
území jako součást městyse Louňovice pod Blaníkem ve vztahu k okolním sídlům bude plnit funkci
obytné zóny. Z prostorového uspořádání sídla lze řešené území chápat jako integrální součást městyse
Louňovice pod Blaníkem propojující zastavěné části území.
Z hlediska širších vazeb na dopravní infrastrukturu lze konstatovat, že pro automobilovou
dopravu je řešené území dostupné z nadřazené dopravní sítě a naopak. Průjezdní příčný profil
komunikací, napojující řešené území s nadřazenou dopravní sítí, bude po vybudování místních
komunikací vyhovující.
Železniční doprava se v řešeném území neprojevuje.
Ostatní druhy dopravy se z hlediska širších vazeb a vztahů neuplatňují.
Z hlediska širších vazeb lze stávající technickou infrastrukturu vnímat jako přivaděče ke
koncovému uživateli.
Z hlediska širších vztahů navrhované plochy k zastavění neovlivňují územní systém ekologické
stability ani chráněná území.
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C.2.2. Urbanistická koncepce a stanovení podmínek pro začlenění do stávajícího prostředí,
zachování civilizačních, kulturních a přírodních hodnot v území, ochrana veřejného
zdraví a přírody
Urbanistická koncepce uvedená v ÚS Z03 rámcově vychází z platného ÚP Louňovice pod
Blaníkem. Koncepce dopravní obsluhy v maximální míře respektuje charakter struktury zástavby,
konfiguraci terénu a současně v maximální míře využívá stávající dopravní plochy a současně v co
nejmenší míře zasahuje do soukromých pozemků. Pro navazující území je charakteristická soustředěná i
rozvolněná zástavba s velkým podílem zeleně uvnitř i po obvodu zastavěného území.
Navržené řešení umožní příjezd k jednotlivým pozemkům (včetně p.p.č. 59 a p.p.č. 1271/5) a
přístup k p.p.č. 58. Ve slepé koncové poloze je navrženo vytáčecí kladivo. Místní komunikace
zajišťující dopravní obsluhu stavebních pozemků jsou navrženy pro smíšený provoz se zařazením do
IV.tř. funkční podskupiny D1. Místní komunikace zajišťující přístup ke hrázi je navržena především pro
pěší a cyklistický provoz se zařazením do IV.tř. funkční podskupiny D2, s možností jejího využití pro
zásahová vozidla hasičů.
Navržené řešení dopravní obsluhy území umožní vjezd a výjezd vozidel integrovaného
záchranného systému do obytné zóny. Podmínkou pro začlenění staveb do stávajícího prostředí je
respektování prostorového uspořádání dle návrhu ÚS Z03 a vzrostlé zeleně na stavebních pozemcích.
Pro zachování civilizačních a kulturních hodnot se požaduje u všech nadzemních staveb respektovat
urbanistický, architektonický a typologický charakter venkovské obytné zástavby v CHKO Blaník.
C.2.3. Požadavky na plošné a prostorové uspořádání a architektonické řešení
Na výkresu č. 05 - podmínek prostorového uspořádání jsou vyznačeny základní prostorové
požadavky na osazení hlavní stavby (rodinného domu) a orientaci hlavního hřebene střechy. Koeficient
zastavění na navrhovaných pozemcích je stanoven ÚP Louňovice pod Blaníkem na 0,25. Koeficient
zastavění se vztahuje ke všem nadzemním stavbám a k celému stavebnímu pozemku. Dále je ÚP
Louňovice pod Blaníkem stanoven minimální koeficient nezpevněných ploch na 0,50. Koeficient
nezpevněných ploch se vztahuje k celému stavebnímu pozemku. Pro výpočet koeficientu zastavění se
vychází pouze z konkrétního stavebního pozemku. Maximální zastavěná plocha je ÚP Louňovice pod
Blaníkem stanovena na 250 m2. Navrhované pozemky S01 a Z01 budou sloučeny v jeden stavební
pozemek.
- Návrh parcelace pozemků
V ÚS Z03 je navržena parcelace 14 pozemků umožňující výstavbu rodinných domů. Závazné
jsou nově navrhované hranice pozemků a ty části navrhované hranice, které jsou shodné se stávající.
- Osazení staveb
Na stavebním pozemku je vymezena plocha, ve které musí být umístěna hlavní stavba (určená
příslušnou plochou s rozdílným způsobem využití), tu je možné umístit kdekoliv v rámci takto
vymezené plochy. Je rovněž vymezena plocha, na které může být umístěna stavba doplňující stavbu
rodinného domu. Osazení staveb a zařízení (doplňujících stavbu rodinného domu), uvedené v § 103
odst. 1 písm. a) a písm. e) bodech 1 a 3, zák. č. 183/2006 Sb. (jedná se např. o skleník, samostatnou
garáž, přístřešek pro parkování, stavbu pro chovatelství, sklad, kůlna, rodinný venkovní bazén či altán
apod.), je možné kdekoliv v rámci plochy vymezené pro výstavbu rodinného domu či pro stavbu
doplňující stavbu rodinného domu. Na takto vymezených plochách je možné umístit i stavby doplňující
stavbu hlavní (rodinný dům) jako jsou samostatné garáže pro více osobních aut a dále stavby pro
podnikatelskou činnost, odpovídající svými parametry §104 odst. 1 písm. d) zák. č. 183/2006 Sb.
Minimální odstupy staveb od hranic pozemků jsou zakresleny na č.v. 05 - výkres podmínek
prostorového uspořádání. Mimo plochy vymezené k umístění staveb je možné realizovat pouze
zpevněné plochy příjezdu do garáže, chodníky a venkovní pobytové terasy bez zastřešení (připouští se
realizace pergoly a ozdobných treláží) za podmínky, že výška pobytové plochy terasy vystupuje nad
přilehlý upravený terén maximálně 400 mm. Za přilehlý terén je míněna venkovní plocha zahrady a
sousední parcely ve vzdálenosti 3 metry od krajní hrany terasy, nebo výška příjezdové komunikace v
místě vjezdu na stavební pozemek.
Při osazování stavby rodinného domu při minimální vzdálenosti od hranice stavebního
pozemku je nutné respektovat požadavky platné legislativy.
Pokud se na navrhovaném stavebním pozemku v části vymezené pro osazení stavby nachází
urbanisticky hodnotný strom, je nutné tento respektovat a umístění stavby, respektive staveb řešit tak,
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aby nedošlo k jeho poškození.
- Objemové a výškové parametry staveb
Objekty rodinných domů (či jiné stavby hlavní) budou vždy jednopodlažní s podkrovím,
připouští se i podsklepení. Stavby a zařízení (doplňující stavbu rodinného domu) uvedené v § 103 odst.
1 písm. a) a písm. e) bodech 1 a 3, zák. č. 183/2006 Sb., dále samostatné garáže pro více osobních aut a
stavby pro podnikatelskou činnost, odpovídající svými parametry §104 odst. 1 písm. d) zák. č. 183/2006
Sb., mohou být vždy jen jednopodlažní se šikmou střechou.
Objekty rodinných domů mohou mít obdélný půdorys s doporučeným poměrem stran 1:2 až
2:3. V případě půdorysného řešení ve tvaru T musí být kratší strana odskočena od štítové strany
minimálně o 400 mm, a její délka nesmí překročit 1/2 délky strany delší. Šířka kratší strany nesmí
překročit šířku strany delší. Stavby doplňující stavbu rodinného domu mohou mít pouze obdélný
půdorys. Minimální zastavěná plocha rodinného domu (či jiné stavby hlavní) je 80 m2. Maximální
zastavěná plocha, zahrnující veškeré nadzemní objekty, zastřešené bazény atd., nesmí překročit 250 m2.
Konstrukční výška podlaží u rodinných domů, dále staveb a zařízení doplňující stavbu rodinného domu
a dále samostatných garáží pro více osobních aut a staveb pro podnikatelskou činnost může být
maximálně 3200 mm.
Všechny stavby budou posuzovány jako jednopodlažní, pokud podlaha 1. nadzemního podlaží
se nachází max. 900 mm nad přilehlým upraveným terénem. Za přilehlý upravený terén je míněna
venkovní plocha zahrady a sousedních pozemků ve vzdálenosti 3 metry od obvodového zdiva stavby,
nebo výška příjezdové komunikace v místě vjezdu na stavební pozemek (hranice mezi veřejnou
komunikací a stavebním pozemkem v místě vjezdu).
- Orientace hlavního hřebene střechy a podmínky pro řešení vedlejších hřebenů střechy ve vztahu ke
stavebnímu pozemku a přilehlé komunikaci
Pro každý stavební pozemek je závazně určen směr hlavního hřebene střechy. Odchylka osy
hlavního hřebene střechy od předepsaného směru je maximálně 5° na obě strany. Vedlejší hřebeny
střechy (ve směru nevyznačeném ve výkresové části dokumentace) např. v případě návrhu rodinného
domu ve tvaru T a hřebeny vikýřů musí být minimálně o 1000 mm níže než hlavní hřeben střechy.
Směry hlavního hřebene střechy jsou vyznačeny na výkrese č. 05.
- Tvary a sklony střech
Tvary střech rodinných domů mohou být pouze sedlové a polovalbové. Sklony střešních rovin u
objektu rodinného domu se musí pohybovat v rozmezí 35° až 45°. Tvary střech všech objektů
doplňujících stavbu rodinného domu mohou být sedlové a polovalbové. Sklony střešních rovin u těchto
objektů se musí pohybovat v rozmezí 35° až 45°. Tvarové řešení vikýřů a jejich počet musí odpovídat
charakteristikám tradičních místních staveb, vždy ve vztahu k celkovému objemu zastřešení.
- Vjezdy a vstupy na pozemek
Závazná je strana stavebního pozemku, ze které je nutné řešit vjezd. Tato strana je určena
umístěním vjezdu na stavební pozemek, jak je zakresleno na výkresech č.02. a č.05. Umístění vjezdu na
pozemek je orientační v rámci konkrétní hranice mezi stavební parcelou RD a veřejným prostranstvím.
Vstupy na pozemek a konkrétní vjezdy na pozemek budou řešeny dle navržené stavby (např. rodinného
domu) a potřeb stavebníka. Při konkrétním řešení je nutné respektovat omezení vyplývající z umístění
parkovacího místa pro příležitostné návštěvníky území.
- Oplocení stavebního pozemku
Oplocení pozemků ležících při místní komunikaci může být realizováno těsně při hranici
stavebního pozemku. Připouští se oplocení i jen části stavebního pozemku, pokud oplocení ve směru k
veřejnému prostoru (místní komunikaci) navazuje na stavbu rodinného domu nebo doplňkovou stavbu,
tedy v odstupu od hranice stavebního pozemku. Ve svahových partiích může být oplocení realizováno i
formou opěrných zídek ve formě podezdívky plaňkového oplocení.
Oplocení mezi sousedními stavebními pozemky je možné řešit dohodou mezi stavebníky, nebo
na vnitřní hranici oplocovaného stavebního pozemku.
C.3.

Životní prostředí a hygiena prostředí
Plochy pro bydlení a dopravní plochy navržené ÚS Z03 po své realizaci nebudou mít negativní
vliv na životní prostředí. Životní prostředí a hygiena prostředí vzhledem k navrhovanému charakteru
zástavby nevyžaduje specifické řešení, které by mělo být ÚS Z03 řešeno. V případě jiné než bytové
stavby přípustné v ploše s rozdílným způsobem využití („bydlení v rodinných domech - venkovské -
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BV“) je nutné k územnímu řízení doložit souhlasné stanovisko či vyjádření Krajské hygienické stanice
k požadovanému záměru.
C.4. Bilance ploch
Všechny uváděné pozemky jsou na k.ú. č.687375 Louňovice pod Blaníkem
kódové značení pozemků:
S
přístup na pozemek ze severní strany
Z
přístup na pozemek ze západní strany
J
přístup na pozemek z jižní strany
V
přístup na pozemek z východní strany
VP
pozemek veřejného prostranství
Zastavitelná plocha Z03 - navržené pozemky pro „bydlení v rodinných domech - venkovské - BV“
označení pozemku
plocha v m2
J01
1050,37
J02
1022,76
J03
1033,85
J04
1044,00
J05
1055,50
J06
1068,75
S01
1443,87
S02
1077,05
S03
1008,00
S04
1025,14
S05
1124,26
V01
1012,82
Z01
640,64
Z02
1137,12
Z03
1078,66
Plochy pro „bydlení v rodinných domech - venkovské - BV“ činí celkem 15 822,76 m2.
Navrhované pozemky S01 a Z01 budou sloučeny v jeden stavební pozemek.
Zastavitelná plocha Z03 - navržené pozemky pro veřejná prostranství jejichž součástí je místní
komunikace IV.tř. funkční podskupina D1
označení pozemku
plocha v m2
VP01
3187,82
Zastavitelná plocha Z20 - navržené pozemky pro veřejná prostranství, jejichž součástí je místní
komunikace IV.tř. funkční podskupina D1
označení pozemku
plocha v m2
VP04
3585,41
Potřebné pozemky pro zajištění dopravní obsluhy ležící mimo Z03 a Z20 - navržené pozemky pro
veřejná prostranství, jejichž součástí je místní komunikace IV.tř. funkční podskupina D1
označení pozemku
plocha v m2
VP05
68,17
Plochy veřejných prostranství pro místní komunikace IV.tř. funkční podskupina D1 činí celkem
6841,40 m2.
Zastavitelná plocha Z03 - navržené pozemky pro veřejná prostranství, jejichž součástí je místní
komunikace IV.tř. funkční podskupina D2
označení pozemku
plocha v m2
VP03
844,66
Plochy veřejných prostranství pro místní komunikace IV.tř. funkční podskupina D2 činí celkem
844,66 m2.
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Zastavitelná plocha Z03 - navržené pozemky pro veřejná prostranství, pro uložení a zpřístupnění sítí
technické infrastruktury
označení pozemku
plocha v m2
VP02
164,95
Plochy veřejných prostranství, pro uložení a zpřístupnění sítí techn. infrastruk. činí celkem 164,95 m2.

Zábory pozemků pro veřejná prostranství (součást vymezené Z03)
vlastnické právo
označení pozemku
plocha v m2
Maršíček František, J. Žižky 33, 25706 Louňovice pod Blaníkem
část z p.p.č. 155
32,40
Zábory pozemků pro veřejné prostranství pro umístění komunikace (mimo vymezené Z03 a Z20,
ale související s řešením)
vlastnické právo
označení pozemku
plocha v m2
Maršíček František a Maršíčková Jiřina, J. Žižky 33, 25706 Louňovice pod Blaníkem
část z p.p.č. 60/1
56,20
celý p.p.č. 60/2
7,86
celý p.p.č. 1381
4,10
D.1.

Technická infrastruktura
Řešení technické infrastruktury vychází z místních podmínek a platného ÚP Louňovice pod
Blaníkem. V ÚS Z03 je technická infrastruktura řešena v rozsahu umožňujícím výstavbu a provoz
rodinných domů a současně chránícím životní prostředí. Stávající sítě technické infrastruktury a jejich
ochranná pásma jsou respektována. Prvky civilní ochrany nebyly v platném ÚP Louňovice pod
Blaníkem samostatně řešeny. Umístění přípojkových skříní (PRIS), amplionu místního rozhlasu a
sloupů veřejného osvětlení je orientačně zakresleno ve výkresové části dokumentace (č.v. 03).
D.1.1. Zásobování elektrickou energií
Zásobování elektrickou energií, je pro území řešené ÚS Z03 navrženo připojením z přivaděče
VN u stávající trafostanice VN/NN (p.p.č. 148/25). Připojení je navrženo podzemním kabelovým
vedením VN do navrhované kioskové trafostanice VN/NN umístěné na pozemku VP01.
Podzemní kabely NN a jednotlivé přípojky k rodinným domům nejsou předmětem řešení ÚS
Z03. Ty budou řešeny v dokumentaci pro územní rozhodnutí podle konkrétních požadavků jednotlivých
stavebníků, respektive vlastníků stavebních pozemků v době zpracování dokumentace pro územní
rozhodnutí.
D.1.2. Vodní hospodářství
Zásobování pitnou vodou
Zásobování pitnou vodou je navrženo připojením na stávající gravitační rozvod pitné vody.
Vedení stávajícího výtlačného řadu je respektováno.
Odvod a likvidace splaškových vod
Odvod a likvidace splaškových vod je navržena připojením na stávající splaškovou kanalizaci.
V místě, kde není možné zajistit gravitační odvod splaškových vod (pozemky S01, Z01, J01 a J02) je
navrženo vedení gravitační splaškové kanalizace do přečerpávací stanice, odkud je výtlakem vedena do
místa napojení na gravitační splaškovou kanalizaci. U ostatních navržených stavebních pozemků lze
zajistit odvod splaškových vod pomocí gravitační splaškové kanalizace.
Odvod a likvidace dešťových vod
Likvidace dešťových vod na jednotlivých stavebních pozemcích musí být řešena v rámci
konkrétního stavebního pozemku jímáním do nepropustné nádrže případně vsakem.
Likvidace dešťových vod z veřejných prostranství (celá Z03 a část Z20) je řešena odvodem z
území pomocí dešťové kanalizace, svedené do vodoteče na pozemku p.č. 165/2. Z části zastavitelné
plochy Z20 (veřejné prostranství) je dešťová voda svedena do stávající dešťové kanalizace.
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D.1.3. Zásobování plynem
Zásobování plynem je řešeno napojením na stávající rozvod STL plynu. Předpokládá se
napojení všech stavebních pozemků na navrhovaný rozvod STL plynovodu.
D.1.4. Sdělovací sítě a vedení
Řešeným územím neprochází sdělovací sítě a vedení. Pro řešené území se neuvažuje s
podzemními či nadzemními sdělovacími sítěmi. V ÚS Z03 se předpokládá využití bezdrátových sítí pro
příjem TV signálu a internetu. Rovněž se předpokládá využití mobilních telefonních připojení.
D.2.

Dopravní infrastruktura, prostupnost územím
Problematika dopravní obsluhy území řešeného v ÚS Z03 přesahuje území vymezené
zastavitelnou plochou Z03, plně zabírá plochu Z20 a plošně zasahuje do zastavěného území a některých
sousedních pozemků. Problematika dopravní obsluhy je tedy řešena v rozsahu, který umožňuje její
komplexní řešení, včetně rozšíření dopravních ploch a záborů částí pozemků v soukromém vlastnictví.
Základní dopravní kostru řešeného území tvoří příjezdová komunikace k zastavitelné ploše Z03
(v ÚP Louňovice pod Blaníkem označená jako Z20) a dopravní plochy navržené v rámci zastavitelné
plochy Z03. Místní komunikace zajišťující dopravní obsluhu území jsou navrženy pro smíšený provoz
se zařazením do IV.tř. funkční podskupiny D1. Místní komunikace zajišťující přístup ke hrázi je
navržena především pro pěší a cyklistický provoz se zařazením do IV.tř. funkční podskupiny D2, s
možností jejího využití pro zásahová vozidla hasičů.
Vymezené pozemky pro realizaci dopravních staveb jsou navrženy pro obousměrné
komunikace v minimální šíři veřejného prostranství 8,0m. Šířky nově navržených dopravních ploch
odpovídají příslušným právním předpisům. U stávající místní komunikace (Z20) je navrženo její
rozšíření, aby splňovala příslušné prostorové parametry. Nájezdové prahy jsou navrženy v místech
vjezdů do jednotlivých dopravních úseků. U jednotlivých komunikací je navržen dopravní prostor
odpovídající předpokládané dopravní zátěži. Příjezdová komunikace (Z20), která zajišťuje příjezd k
zastavitelné ploše Z03 a dále bude pokračovat k Blanické ulici (Z21), je navržena v šíři 5,0 m.
Komunikace zajišťující dopravní obsluhu uvnitř zastavitelné plochy Z03 je navržena v šíři 4,5 m.
Místní komunikace zajišťující přístup ke hrázi je navržena ve IV.tř. funkční podskupiny D2 v šíři 3,5 m
a ukončena plochou pro odběr požární vody, která současně umožňuje otočení zásahových vozidel.
Navržená dopravní obsluha území splňuje požadavky civilní ochrany, je zajištěna průjezdnost územím
pro vozidla integrovaného záchranného systému.
Povrchová úprava zpevněných částí komunikací, parkovacích míst a vjezdů na stavební
pozemky bude nepropustná, s krycí živičnou vrstvou, s obrubníky mezi zpevněnou částí a přírodním
nezpevněným povrchem. Nezpevněné části dopravního prostoru budou minimálně zatravněny, v
místech nebránících výhledu do křižovatek osazeny keřovou vegetací a stromy.
Doprava v klidu není pro plochy „bydlení v rodinných domech - venkovské - BV“ v ÚP
Louňovice pod Blaníkem řešena. Pro plochy „bydlení v rodinných domech - venkovské - BV je v ÚS
Z03 stanovena podmínka:: „pro nové objekty, realizované v souladu s ÚP Louňovice pod Blaníkem na
navrhovaných stavebních pozemcích, je podmínkou řešit odstavování všech typů vozidel majitelů,
provozovatelů, hostů i návštěvníků na vlastním pozemku“. Pro nahodilé návštěvy je v území zajištěna
možnost parkování pro 9 osobních vozidel, to znamená, že na 1 stání připadá 1,55 RD.
D.3.

Požární ochrana a civilní ochrana obyvatel
Požární ochrana je řešena v rámci ÚS Z03 návrhem dvou hydrantů na navrhované vodovodní
síti. Vzhledem k tlakovým poměrů lze předpokládat, že hydranty patrně nesplní všechny požadavky na
využití k hasebnímu zásahu. Pro řešení požární ochrany je v daném místě příhodné místo pro odběr
požární vody ze stávající vodní nádrže. V ÚS Z03 je navrženo místo pro řešení zpevněného příjezdu k
vodní nádrži s možností otočení zásahových vozidel. Po zpevnění hráze vodní nádrže, lze z uvedeného
místa řešit rovněž protipožární zásahy v severovýchodní zastavěné části Louňovic pod Blaníkem.
Parametry navrhovaných místních komunikací jsou řešeny tak, aby umožnily průjezd a příjezd
do všech částí řešeného území Z03 vozidly integrovaného záchranného systému. Jiná opatření z
hlediska požární a civilní ochrany obyvatel nejsou navrhována.
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D.4.

Stavby a zařízení pro nakládání s odpady, sběrná místa pro separovaný odpad
Sběr domovního odpadu bude prováděn pomocí sběrných nádob v provedení umožňujícím
jejich vysypání do vozu pro sběr domovního odpadu. Tyto nádoby budou umístěny na pozemku
stavebníka v rámci oplocení tak, aby byly volně přístupné pro pracovníky zajišťující odvoz domovního
odpadu. Pro sběr separovaného odpadu, jako jsou plasty, papír, tetrapack obaly, sklo atd, je navrženo
jedno místo pro umístění sběrných kontejnerů. Ty jsou v maximální docházkové vzdálenosti cca 115 m
od nejvzdálenějšího vstupu na zastavitelný pozemek.
D.5. Veřejná prostranství
Veřejným prostranstvím jsou pozemky označené VP01 a VP02 navržené v rámci zastavitelné
plochy Z03. Dále pozemky označené VP03 (navržen z části na Z03), VP04 (navržen z části na Z03 a v
plném rozsahu Z20) a VP05 (nacházející se mimo území Z03 a Z20). Uvedené plochy s řešením
využitelnosti zastavitelné plochy Z03 přímo souvisejí.
V rámci ÚS Z03 připadá na plochy veřejné zeleně na pozemku:
VP01
1374,68 m2
VP02
164,95 m2
VP03
539,04 m2
VP04
1867,99 m2
VP04
48,52 m2
Podmínky pro věcnou a časovou koordinaci využití území,
Využití území pro výstavbu je podmíněno věcnou koordinací, tj. provedením parcelace
stávajících pozemků - rozdělením a sloučením dělených částí pozemků do pozemků vymezených pro
výstavbu a pro veřejná prostranství (komunikace). Následně je nutné vybudovat veškeré dopravní
stavby. Z hlediska věcné koordinace je nutné využití zastavitelné plochy Z03 podmínit realizací
příjezdové komunikace na zastavitelné ploše Z20. Využití území řešeného ÚS Z03 není rozděleno do
časových etap.

E.1.

E.2.

Podmínky a doporučení pro zpracování dokumentace pro vydání územního rozhodnutí
Před zpracováním dokumentace pro územní řízení je nutné dohodnout podmínky pro připojení
plynovodu STL a rozvody plynu STL řešeným územím s RWE GasNet s.r.o..
Před zpracováním dokumentace pro územní řízení je nutné, v závislosti na požadovaném
investičním záměru, prověřit umístění trafostanice VN/NN a podmínky jejího napojení kabelovým
vedením VN a rozvody NN u ČEZ Distribuce, a.s..
Před zpracováním dokumentace pro územní řízení je nutné, v závislosti na požadovaném
investičním záměru, prověřit možnosti napojení rozvodů pitné vody a ověřit, zda stávající vodovodní
přivaděč a vodovodní síť jsou dostatečně chráněny. Rovněž je nutné dohodnout podmínky pro
připojení splaškové a dešťové kanalizace s příslušnými správci sítí.
Dopravní řešení v dokumentaci pro vydání územního rozhodnutí musí umožnit průjezd
požárních vozidel.
E.3.

Ochrana práv a právem chráněných zájmů vztahujících se k nemovitostem
Vlastnická práva k nemovitostem (stávající i nově vzniklá na základě realizace ÚS Z03) jsou a
budou respektována dle právních předpisů ČR. K navrhovaným stavebním pozemkům je v ÚS Z03
vždy zajištěn příjezd a přístup ze stávajícího či navrhovaného veřejného prostranství. Všechny veřejné
dopravní plochy a plochy pro sítě technické infrastruktury musí být v době, kdy stavebník bude žádat o
územní rozhodnutí či územní souhlas pro bytovou výstavbu, ve vlastnictví Městyse Louňovice pod
Blaníkem či správce příslušné sítě technické infrastruktury. Případně musí být dohodou o smlouvě
budoucí zajištěno, že tyto plochy budou na výše uvedené převedeny. Stávající práva, týkající se vstupů
a vjezdů na zemědělské pozemky, pokud není navrhováno jejich dělení či scelení, nejsou ÚS Z03
dotčena.
F.

Vymezení veřejně prospěšných staveb a veřejně prospěšných opatření,
pro které lze práva k pozemkům a stavbám vyvlastnit.
V ÚS Z03 nejsou vymezeny veřejně prospěšné stavby ani veřejně prospěšná opatření, pro které
lze práva k pozemkům a stavbám vyvlastnit. Rozhodující pozemky jsou ve vlastnictví Městyse
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Louňovice pod Blaníkem. Části pozemků potřebné k vytvoření veřejných prostranství, které jsou ve
vlastnictví soukromých osob, lze dohodou směnit za jiné části pozemků, přičemž bude zachováno
plnohodnotné využití takových pozemků pro výstavbu.
Komplexní zdůvodnění přijatého řešení
Územní studie Z03 Louňovice východ u rybníčku je řešena v souladu s platným ÚP Louňovice
pod Blaníkem a jejím zadáním. Vymezení řešeného území bylo zpřesněno na jednání dne 1.6.2017.
Předkládané řešení zastavitelné plochy Z03 je úzce provázáno s nutností využití zastavitelné
plochy Z20. Mimo uvedené (Z03 a Z20) bylo nutné, vzhledem k nedostatečným prostorovým
parametrům zastavitelné plochy Z20 pro řešení dopravní obsluhy, přesáhnout vymezené území a řešit i
zábory pro veřejné prostranství v části zastavěného území městyse Louňovice pod Blaníkem.
Pro řešení dopravní obsluhy území uvedené v ÚS Z03 je nutné jen v minimální míře zasahovat
do pozemků v soukromém vlastnictví. Konkrétně se jedná o plochy ležící mimo zastavitelnou plochu
Z03. Jde o plochy nezbytné k zajištění dopravní obsluhy území v souladu s platnou legislativou. Pro
zajištění minimální šířky veřejného prostranství, jehož součástí je veřejná komunikace (8m), je nutné
využít část pozemku p.č. 60/1 a celé pozemky p.č. 60/2 a p.č.1381. Bez výše uvedeného není možné
považovat zastavitelnou plochu Z03 za využitelnou v souladu s platnými právními předpisy.
Navržené místní komunikace ve funkční podskupině D1 jsou běžně uplatňovány v území
obytných zón. Jedná se o místní komunikace s přístupem dopravy za stanovených podmínek podle zvl.
předpisů, doplňujících dopravní kostru a umožňujících dopravní obsluhu všech stavebních pozemků.
Technická infrastruktura je řešena v minimálním rozsahu, umožňujícím výstavbu a provoz na
plochách s rozdílným způsobem využití uvedených v platném ÚP Louňovice pod Blaníkem.
Sítě technické infrastruktury jsou v zastavitelné ploše Z03 navrhovány především mimo zpevněné části
místních komunikací. V zastavitelné ploše Z20 je z důvodu ochrany urbanisticky hodnotných stromů,
které zpevňují prudké svahy úvozové cesty, navrženo uložení sítí technické infrastruktury pod
zpevněnou část komunikace.
S výjimkou jediného pozemku Z01 je splněn požadavek minimální velikosti stavebního
pozemku 1000 m2. Navrhovaný stavební pozemek Z01 se nachází v rohové pozici a bude sloučen s
pozemkem S01. V případě řešení ÚS Z03 zpracovatel upřednostnil zahrnutí hodnotných stromů do
veřejného prostranství. Důvodem je přesvědčení, že v rámci veřejného prostranství budou tyto stromy
více chráněny před bezdůvodnou likvidací než v rámci soukromého pozemku.
Z důvodů zachování stávajících kulturních a přírodních hodnot je koncepce rozvržení pozemků,
na nichž mají být umístěny stavby, řešena tak, aby na nich byla zachována charakteristika struktury
zástavby, velikost objektů i jejich osazení do stávajících terénních podmínek. Rovněž stanovení
mezních hranic, v jejichž rámci lze řešit umístění stavby, resp. staveb, je na každé stavebním pozemku
ponechán dostatečný prostor pro kvalitní návrh zástavby. Současně je i dostatečně zajištěn požadavek
na řešení zahrady směrem k přírodnímu prostředí. Koeficienty zastavění a nezpevněných ploch, dále
stanovení minimální zastavěné plochy rodinného domu (stavba hlavní) a maximální zastavitelnosti
stavebního pozemku v dostatečné míře umožní zachovat přírodní hodnoty charakteristické pro oblast
CHKO Blaník.
Požadavek „pokud se na navrhovaném stavebním pozemku v části vymezené pro osazení
stavby nachází urbanisticky hodnotný strom, který je nutné respektovat a umístění stavby, respektive
staveb řešit tak, aby nedošlo k jeho poškození“ je formulován v obecné rovině. Důvodem je skutečnost,
že ÚS Z03 je řešena na základě dodaných podkladů (vektorizovaná rastrová katastrální mapa, výškopis
převzatý z mapových podkladů, ortofoto atd.), které mohou vykazovat i značnou míru nepřesností,
nikoli na přesném geodetickém zaměření řešeného území. Výkazy výměr pozemků a jejich částí jsou
stanoveny na základě výpočtů z dodané katastrální mapy a mohou se lišit od výměr uvedených v
katastru nemovitostí.
Pozn. z důvodu zapracování požadavků obce, zajistit dopravní obsluhu p.p.č. 58, p.p.č 59 a
p.p.č. 1271/5, byl navrhovaný pozemek V02 nově označen jako Z01 a navrhovaný pozemek Z01 nově
označen S05. Označení pozemků vyjadřuje jejich zpřístupnění z veřejného prostranství.
G.1.
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Vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na zemědělský půdní fond
Vynětí ze ZPF nezbytná pro realizaci záměrů dle ÚS Z03 jsou v celkovém rozsahu 1,957 ha.
V ploše vynětí nejsou evidovány žádné investice do ZPF. Do vyhodnocení záborů ZPF jsou zahrnuty
veškeré potřebné plochy nutné k realizaci (Z03, Z20 a chybějící plochy).

G.2.

Zábory všech ploch řešených US
Z03
E
I
M - A/N
F
BPEJ
TŘO
zábor

zábory mimo zastavěné území obce
zábory uvnitř zastavěného území obce
investice do zemědělské půdy /odvodnění/, ANO - NE
navrhovaná funkce
lokality
bonitovaná půdně ekologická jednotka
třída ochrany zemědělské půdy
E/I

I
E
E
E
E
E
E
E

M

N
N
N
N
N
N
N
N

F

PV
BV
PV
PV
BV
PV
PV
BV

BPEJ

TŘO

7.50.11
7.50.11
7.50.11
5.58.00
5.58.00
7.29.14
5.50.01
5.50.01

III
III
III
II
II
III
III
III

celkem
(ha)

nezabírá
ZPF

orná
půda

0,028

zahrada

sad

louky
pastviny

0,000

0,000

0,006
0,108

0,124

0,042
0,169
0,046

0,001
0,008
0,001
0,398
1,351

0,003
0,081

1,759

0,198

2,366
zábory kultur ZPF
zábory mimo ZPF
celkové
zábory
CELKOVÉ ZÁBORY ZPF

0,409
2,366

1,957

V ÚS Z03 je navrženo převedení části stávající komunikace p.p.č. 1271/6 zpět do ZPF v
rozsahu 0,014 ha.

H.

Vyhodnocení připomínek
V průběhu zpracování ÚS Z03 byla uskutečněna konzultační schůzka dne 1.6.2017. V rámci
výše uvedené schůzky byla upřesněna hranice řešeného území ÚS Z03, a upřesněno řešení umožňující
dopravní obsluhu p.p.č. 58, 59 a 1271/5.
Písemně zaslal vyjádření:
- Státní pozemkový úřad pro Středočeský kraj a hlavní město Praha, Pobočka Benešov, Žižkova 360,
256 00 Benešov - spisová zn. 4RP1189/2017-537202. Se sdělením, že v současné době probíhá
komplexní pozemková úprava, jinak bez připomínek.
- GasNet, s.r.o., Klíšská 940/96, Klíše, 400 01 Ústí nad Labem - zn.5001520747. S upozorněním na
stávající plynárenská zařízení a s vyjádřením, že lokalitu Z03 je možné napojit na stávající STL
plynovod PE dn 63 a všechny navrhované STL plynovody budou PE dn 63 a plynovodní přípojky PE
dn 32. Vyjádření GasNet, s.r.o. není v rozporu s návrhem ÚS Z03.
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I.
Seznam zkratek
ORP Vlašim - obec s rozšířenou působností Vlašim
ÚP - územní plán
ÚS - územní studie
RD - rodinný dům
ČR - Česká republika
VN - vysoké napětí el. energie
NN - nízké napětí el. energie
ZPF - zemědělský půdní fond
ZÚR - zásady územního rozvoje
PÚR - politika územního rozvoje
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