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obytné území je navrženo v návaznosti na zastav né území. P itom se respektuje ur itá 
uvoln nost zástavby odpovídající prost edí a celkovému m ítku. 
Návrh vytvá í p edpoklady k zabezpe ení trvalého souladu všech p írodních, civiliza ních a 
kulturních hodnot v ešeném území (udržitelný rozvoj území), tzn., že vytvá í p edpoklady 
pro výstavbu, spo ívající ve vyváženém vztahu podmínek pro p íznivé životní prost edí, pro 
hospodá ský rozvoj a pro soudržnost obyvatel území, který uspokojuje pot eby sou asné 
generace, aniž by ohrožoval podmínky života generací budoucích. Navržené ešení slouží 
dalšímu rozvoji obce. 
Vzhledem k navrhovanému funk nímu využití, kde p evažuje bydlení v RD, vznikne na okraji 
obce obytná klidová zóna s p edepsaným procentuálním zastoupením zelen . Zástavba 
bude mít vesnický charakter. Území je vhodné pro rozvoj obce taktéž i z hlediska 
jednoduchého napojeni na stávající sít , n která vedení již v území existuji. V území je již 
áste  vybudovaná dopravní infrastruktura a existují zde hlavní p íjezdové komunikace, 

které budou území obsluhovat. Vzhledem k jednoduchému napojeni a realizaci dopravní a 
technické infrastruktury bude umožn n rychlý rozvoj území a nova bytová výstavba, která je 
pro obec velmi d ležitá a žádoucí.  
 
I. ZASTAVITELNÉ PLOCHY 
PLOCHY BYDLENÍ 
základní funk ní využití: 
- bydleni v samostatn  stojících rodinných domech 

ípustné: 
- rodinné domy 
- doporu eny vestav né garáže 
- zázemí užitkové zahrady s možností chovu drobného domácího zví ectva pro vlastní 

pot ebu 
- možnost výstavby dopl kového objektu pro zajišt ní údržby zahrady 
- p íslušná technická infrastruktura, komunikace, odstavná a parkovací stání, garáže pro 

pot eby vyvolané p ípustným a podmín  p ípustným využitím území 
- ve ejná prostranství s ve ejnou zelení a zelení ochrannou a izola ní (min. 10% 

zastavitelného území) – plochy ve ejné zelen  jsou podrobn  vymezeny územní studií 
v minimální ploše v tší než 10% požadovaných územním plánem 

podmín  p ípustné: 
- z izovat a provozovat ob anskou vybavenost na plochách menších než polovina podlahové 

plochy objektu, která svým charakterem nebude narušovat obytnou funkci 
- z izovat a provozovat drobnou podnikatelskou innost, která svým charakterem nebude 

narušovat obytnou funkci nad zákonem stanovené limity 
- nezbytná technická vybavenost (trafostanice aj.) 
nep ípustné: 
- veškeré innosti (v etn  za ízení chovatelských, p stitelských), které zat žují, nebo 

ekra ují stupe  zát že, nebo režim stanovený vyhláškou obce a p íslušnými hygienickými 
normami 

- stavby pro výrobu v tšího rozsahu, haly, velké skladové prostory 
- velkokapacitní stavby ob anského vybavení 
- velkokapacitní stavby technického vybavení 
základní podmínky prostorového uspo ádání: 
- výška RD do 9,0 m do h ebene 
- max. 1 podzemní podlaží 
- zastav nost parcel max. 40% 
- max. velikost parcely 2000 m2 
- domy budou situovány na stavební áru, resp. na spojnici sousedních objekt  – min. 5,0 m 

od uli ní hranice pozemku 
- sklon st ech 25-45° soum rn  
- sm r hlavního h ebene se neur uje 

 
ZELE  NA VE EJNÝCH PROSTRANSTVÍCH 
- je p esn  vymezena územní studií v rámci zastavitelných ploch pro bydlení a ploch 
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ob anského vybavení min. 10% ze zastavitelných ploch 
základní funk ní využití: 
- ve ejn  p ístupné plochy, skupiny, pasy zelen  a stromo adí 

ípustné: 
- parky, ve ejné sady, aleje, stromo adí, stromové a ke ové porosty 
- p ší plochy a stezky s lavi kami 
- ve ejné osv tleni 
- drobné vodní plochy a retence 
podmín  p ípustné: 
- pouze trvale travní porosty 
- d tská h išt  a nekryta neoplocena sportovní za ízeni bez vybavenosti 
- ve ejná sanitární za ízeni 
nep ípustné: 
- nadzemní stavby mimo staveb pro provoz a údržbu p ípustných funkci na plochách ve ejné 

zelen  a liniových staveb inženýrských síti 
 

II. NEZASTAVITELNÉ PLOCHY 
ZELE  OCHRANNÁ A IZOLA NÍ 
základní funk ní využití: 
- vytvá et ochrannou barieru rušivým jev m (doprav , výrob , pov trnostním vliv m apod.) 
- vytvá et doprovod komunikaci (alej) 
- p íznivé p sobení na okolní mén  ekologicky stabilní asti krajiny 

ípustné: 
- izola ní a doprovodná zele  
podmín  p ípustné: 
- liniové stavby sítí technického vybaveni a liniové stavby nezbytných ú elových pozemních 

komunikací 
- údržba stávajících objekt  
nep ípustné: 
- jakákoliv nová výstavba (s výjimkou staveb uvedených výše) 
- oplocování pozemk  ve volné krajin  s výjimkou I. ochranného pásma vodních zdroj  
- intenzivní hospoda eni na pozemcích 
- zneškod ovaní odpad  v . do asných skládek 
- sb r rostlin a chytáni živo ich  
- používaní chemických prost edk  
- odstavováni vozidel 
 

Údaje o území 
rozsah ešeného území 
Zájmové území se nachází na jihozápadním okraji m styse estice v nezastav ném svažitém 
území. 
dosavadní využití a zastav nost území 
Pozemky jsou v sou asné dob  využívány jako louky. ást území byla v minulosti využívána pro 
zem lskou výrobu. Západním okrajem území prochází místní komunikace k osad  Na 
Kobylce, která bude v rámci stavby rozší ena a upravena. Na východním okraji prochází silnice 
III/17016. Na tyto komunikace budou napojeny komunikace ZTV. 
údaje o ochran  území podle jiných právních p edpis  
Lokalitou prochází podzemní telefonní optický kabel a nadzemní elektrické vedení, jejichž 
ochranná pásma budou dot ena. 
údaje o dodržení obecných požadavk  na využití území 
Ší ka ve ejného prostranství, jehož sou ástí je pozemní komunikace, spl uje požadavky § 22 
vyhlášky . 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území. 
základní p edpoklady výstavby 
Využívání území se navrhuje po etapách, které budou stanoveny v navazujících ízeních dle 
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pot eb investora. Po dobu výstavby musí být zajišt n p ístup skrz území k osad  Na 
Kobylce. 

 
Vodovod 
V rámci zasí ování území budou ešeny nové vodovodní ady, které budou napojeny ze 
stávajícího vodojemu. 
 

Kanalizace 
V rámci zasí ování území bude navržena nová splašková kanalizace. Splaškové odpadní vody 
budou odtékat p es nov  navrhovanou splaškovou kanalizaci do stávající jednotné kanalizace, 
která je zaúst na do centrální istírny odpadních vod. Na splaškovou kanalizaci budou napojeny 
nov  navrhované splaškové kanaliza ní p ípojky, které budou sloužit pro odkanalizování 
pozemk  ur ených k výstavb  rodinných dom . 
Deš ové vody budou vsakovány v navrhované vsakovací nádrži v jihovýchodní ásti území. 

ebyte né vody p i p ívalových deštích budou odvád ny do stávajícího p íkopu zaúst ného do 
estického potoka. Tím bude zajišt no nejen zadržení vody v krajin , ale sou asn  bude 

regulován odtok deš ových vod z území v etn  p ívalových deš . 
Na jednotlivých pozemcích nebudou deš ové vody vypoušt ny do splaškové kanalizace, ale 
budou využívány a likvidovány na pozemcích. 

 

Elektrická energie 
Lokalitou prochází stávající vedení VN zakon ené trafostanicí. Dle ešení územního plánu bude 
toto vedení v etn  trafostanice p eloženo na západní okraj lokality. Rozvody v rámci zastavitelné 
plochy budou ešeny v podrobn jších dokumentacích po dohod  s distributorem. 

 
Plynovod 
V obci estice se nachází stávající STL plynovodní ad, na který bude napojen nov  navrhovaný 
STL plynovodní ad pro nové navrhovanou zástavbu RD. Nov  navrhované plynovodní ady 
budou napojeny na stávající plynovodní ad na dvou místech a dojde tak k zokruhování 
plynovodu. 
 

Požární ochrana 
Voda pro požární ú ely bude zajišt na z podzemní požární nádrže v parku, p ípadn  bude 
dopln na novým ešením v souladu s právními p edpisy. 


