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TEXTOVÁ ČÁST – ZADÁNÍ ÚZEMNÍ STUDIE:  
 
 
 
 
 
1. Základní identifika ční údaje:  
 
Název:    Územní studie Horní Po říčí – SO.6 - severní část  
 
Charakter dokumentu: Územně plánovací podklad – územní studie 
 
Místo:    Katastrální území Dolní Poříčí 
 
Zadavatel:   Obec Horní Poříčí 
 
Pořizovatel:   Městský úřad Strakonice, odbor rozvoje - úřad územního  
    plánování 
 
Zhotovitel:    Ing. arch. Dana Zákostelecká 
    Petra Bezruče 632 
    386 01 Strakonice 
    ČKA: 01237 
spolupráce:    Ing. arch. Iveta Nováková 
dopravní řešení:  Ing. Oldřich Slováček 
elektro:   Ing. Miloslav Kůta 
TZB:    Pavel Běle 
 
Plochy dle ÚPD Horní Poříčí: SO.6. - severní část  
 
Datum:    07/2015 
 
Č. zakázky:    D 115 
 
 
 
2. Vymezení řešeného území: 
 
- Plošný rozsah územní studie je označen v Územním plánu Horní Poříčí SO.6 – severní část a je 
tvořena či zasahuje do pozemků: 
p.č. 38/5, 43/1, 43/3, 43/32, 43/36, 43/37, 38/6, 38/4, 43/4, 38/3, 38/2, 43/34, 43/5, 43/30, 43/2, 
43/31, 38/1, 64/27 v k.ú. Dolní Poříčí (dle KN) 
- Řešené území se nachází v jihozápadní části osady Dolní Poříčí a je vymezeno: 
severní, východní a část západní hranice řešeného území sousedí s plochou zastavěného území 
využití „plochy smíšené obytné“, zbývající část západní hranice sousedí s místní komunikací, na jihu 
řešené území sousedí s plochou zastavěného území - využití „plochy smíšené obytné“  
- Pozemky jsou pod ochranou zemědělského půdního fondu (ZPF). 
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3. Podmínky pro vymezení a využití pozemk ů: 
 
Využití lokality na základě Územního plánu obce Horní Poříčí SO.6 - „plochy smíšené 
obytné“: 
 
Smíšená obytná funkce (SO) (citace územního plánu) 
HLAVNÍ VYUŽITÍ: 

Zastavitelné území pro obytné a s nimi související zařízení, činnosti a děje poskytující služby 
pro bydlení, případně rekreační bydlení, převážně v nízkopodlažních rodinných, řadových, 
rekreačních nebo vila domech, případně nízkopodlažních bytových domech nebo                                                                                                                                                                                                                                                                                        
rezidenčních domech. S ohledem na urbanistickou koncepcí vyžadovanou vazbu na přírodní 
prostředí je vhodné, aby pozemky a plochy na přechodu do volné krajiny byly zastavovány 
pouze přízemními objekty (s možností využití podkroví) na větších pozemcích. Přípustné 
jsou rovněž činnosti, děje a zařízení poskytující nevýrobní služby zdravotní, sociální, 
vzdělávací, ubytovací, stravovací, občanské vybavenosti, sportovní a rekreační, 
nepřekračující svým významem místní dosah a nerušící obytnou funkci nad míru přípustnou. 
Součástí těchto ploch musí být i odpovídající počet parkovacích a odstavných stání 
vyvolaných přípustným a podmíněně přípustným funkčním využitím. 

PŘÍPUSTNÉ VYUŽITÍ: 

Činnosti, děje a zařízení drobných výrobních služeb, drobných řemeslných dílen, drobných 
chovatelských a pěstitelských činností za účelem samozásobení, nenarušující svým 
charakterem a provozem okolní obytnou funkci nad míru přípustnou, zařízení technické a 
dopravní infrastruktury nezbytné pro obsluhu území. 

NEPŘÍPUSTNÉ VYUŽITÍ: 

Činnosti, zařízení a děje, které svým charakterem a provozem narušují obytné a životní 
prostředí a obecně závazné předpisy o ochraně zdraví pro tento způsob využití území. 
Nepřípustné je zřizovat na těchto územích zejména: výrobní a průmyslové provozovny, 
nákupní zařízení, zábavní zařízení (diskotéky, noční kluby apod.), kapacitní chovy živočišné 
výroby a pěstitelské činnosti, nákupní zařízení, parkovací a odstavná stání a garáže pro 
nákladní automobily a autobusy, zařízení dopravních služeb (autoservisy, autobazary), 
čerpací stanice pohonných hmot. 

PODMÍNKY PROSTOROVÉHO USPOŘÁDÁNÍ: 

Pro tyto plochy jsou přípustná maximálně dvě nadzemní podlaží (dále jen NP) u rodinných, 
řadových, rekreačních a vila domů, s možností podsklepení nebo nadstavby podkroví. Nově 
navržená zástavba bude respektovat měřítko, charakter a hladinu stávající zástavby. 
Podmínkou jsou 2 parkovací stání v objektu nebo na vlastním pozemku na 1 RD. Bude 
zajištěn vsak pro dešťové vody nebo jejich zdržení na vlastním pozemku. 

Pro tyto plochy je stanovena zastavitelnost maximálně 25% u rekreačních a rezidenčních 
domů, 35% u rodinných a vila domů, přičemž do zastavěných ploch se nezapočítávají malé 
vodní plochy (včetně bazénů) a plochy zadlážděné vegetačními tvárnicemi. 
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4. Podmínky pro umíst ění a prostorové uspo řádání ploch vymezených v územní  
studii:  
 
- Koncepce zástavby vymezuje nové členění parcel, veřejných prostranství (§ 22 vyhlášky č. 
501/2006 Sb) a napojení parcel na dopravní a technickou infrastrukturu, při zajištění 
dostupnosti a prostupnosti území. 
- Převažuící charakter zástavby obce Horní Poříčí je vesnický, rostlý. 
- Celková rozloha řešeného území je 1,75ha, v dostupné vzdálenosti jsou plochy veřejné 
zeleně (zeleň veřejná severním směrem v centru obce, zeleň krajinná ostatní jižním směrem 
od řešeného území u řeky). 
 
 
5. Podmínky pro dopravní infrastrukturu:  
 
- Komunikační skelet obce - síť místních a účelových komunikací je v převážné většině velmi 
skromná (parametry tras, šířkové poměry, vybavení chodníky). 
- Dopravní napojení území je řešeno ze stávající komunikace III/02217. 
- U rodinných domů bude vždy zajištěno odstavování 1 osobního vozidla na vlastním 
pozemku. 
- Vyhrazené plochy pro parkovací stání návštěv budou zajištěna u vjezdu na pozemek 
rodinného domu. 
- V návaznosti na charakter komunikací v obci budou nové komunikace navrženy (v místech 
bez chodníků) se zapuštěnou obrubou, zbývající plochy budou zatravněny pro zlepšení 
vsaku dešťové vody. 
 
 
7. Podmínky pro technickou infrastrukturu:  
 
- Na ploše řešené území studií se nachází nadzemní vedení vysokého napětí s trafostanicí 
situované v ose severního okraje lokality. Odtud je vedeno podzemním kabelem vedení NN 
pro jediný stávající dům v této lokalitě.  
- Kanalizační a vodovodní řad je doveden na samotný okraj území k hlavnímu dopravnímu 
napojení z obce. Při návrhu odkanalizování zájmového území je třeba dodržet tyto principy – 
zneškodňování odpadních vod zajistit prostřednictvím oddílné kanalizace s připojením na 
veřejnou kanalizaci obce, dále srážkové vody v souladu s vyhláškou č. 501/2006 Sb. 
přednostně zasakovat, případně odvést do vod povrchových. 
- Připojení elektro a plynu bude připraveno ve sdružených sloupcích navržených dle 
požadavků správců sítí. 
- Zastavěná plocha rodinných domů nesmí překročit plochu 200m². 
- Je nutné dodržení ochranných pásem sítí technické infrastruktury. 
 
 
8. Podmínky pro ochranu hodnot a charakteru území:  
 
Hlavní zásady při tvorbě urbanistické koncepce: 
- Dodržení hlavní hodnoty sídla – měřítka a hladiny stávající venkovské zástavby. 
- Návaznost na stávající technickou a dopravní infrastrukturu. 
- Účelové vedení nových silnic s ohledem na vlastnické hranice pozemků. 
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9. Podmínky pro vytvá ření příznivého životního prost ředí a ochranu ve řejného  
zdraví:  
 
- V rámci uličního prostoru jsou podél komunikací vymezeny plochy pro ozelenění, na 
jednotlivých stavebních parcelách jsou podmínky pro „zelené plochy“ dány koeficientem 
zastavění, uvedeném v regulativech pro výstavbu. 
- V rámci nových komunikací je navrženo veřejné osvětlení. 
- Navrhovaná lokalita je v těsné blízkosti veřejné a krajinné zeleně. 
- Pro uvedenou lokalitu se doporučuje využít dostupnost plynárenské sítě a uvažovat i o 
zdrojích využívajících nízkopotencionální či sluneční energii a biomasu s cílem nezvyšovat 
imisní zatížení lokality. 
- Odpadní vody z jednotlivých objektů v řešeném území budou odváděny oddílnou kanalizací do 
obecní kanalizační sítě, ukončené na ČOV. 
- Nakládání s odpady v řešené lokalitě bude řešeno stávajícím způsobem jako v celé obci, 
včetně separace a sběru recyklovatelného odpadu a sběru a likvidace nebezpečného 
odpadu. Pro tyto budou využita stávající sběrná místa v dostupné vzdálenosti. 
- Popelnice pro směsný odpad bude umístěna na vlastním pozemku rodinného domu. 
- Při návrhu rodinných domů je nutno respektovat případnou radonovou aktivitu z podloží. 
 
Ostatní omezující a určující vlivy: 
- Hydrogeologické podmínky 
- Spádové poměry lokality a její orientace ke světovým stranám 
 
 
 
10. Druh a ú čel umís ťovaných staveb:  
 
- V území je možno umisťovat stavby plnící funkci smíšená obytná (SO) při dodržení podmínek, 
které stanovuje územní plán a tato územní studie. 
 
 
 
11. Podmínky pro vymezená ochranná pásma:  
 
- Lokalita SO.6 se nachází ve druhém vnějším ochranném pásmu vodního zdroje 
Pracejovice 
- Elektroenergetika - zákon č.458/2000 Sb.: 
 nadzemní vedení nad 1 kV do 35 kV včetně  7m  od krajního vodiče 
 nadzemní - vedení nad 35 kV do 110 kV včetně  12m  od krajního vodiče 
 podzemní vedení do 110 kV včetně    1m  po obou str. kraj. kabelu 
 podzemní vedení nad 110     3m  po obou str. kraj. kabelu 
- Vodovody a kanalizace - zákon č.274/2001 Sb.: 
 vodovodní řad do průměru 500 mm včetně   1,5 m 
 kanalizační stoka do průměru 500 mm včetně  1,5 m 
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12. Údaje o po čtu list ů a počtu výkres ů územní studie:  
 
 
A) Textová část: 
  10 stran A4 
 
 
B) Výkresová část: 
  01 Situace širších vztahů    1 : 10 000 
  02 Výkres současného stavu území   1 : 1 000 
  03 Urbanistické řešení   1 : 500 
  04 Koordinační situace   1 : 500 
  05 Dopravní řešení    1 : 500 
  06 Řešení technické infrastruktury  1 : 500 
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TEXTOVÁ ČÁST – ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍ STUDIE: 
 
 
1. Údaje o po řízení územní studie:  
 
- Povinnost prověření změn využití plochy pořízením územní studie stanovuje platný územní 
plán Horní Poříčí. 
- Územní studie byla vypracována na základě zadání pořizovatele (Městský úřad Strakonice, 
odbor rozvoje – úřad územního plánování) v únoru 2015. 
- Územní studie je zpracována jako územně plánovací podklad pro rozhodování v území 
podle § 30 zák. č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen „stavební zákon“). 
 
3. Důvody po řízení územní studie:  
 
- Účelem územní studie je získání kvalifikovaného podkladu pro rozhodování v území a pro 
navazující úpravu tohoto území. 
- Hlavním cílem územní studie je prověření možnosti využití vymezených zastavitelných 
ploch v souladu s požadavky platného Územního plánu obce Horní Poříčí a potřebami 
specifikovanými v zadání územní studie. 
- Územní studie stanovuje urbanistickou koncepci nové výstavby, dostupnost a prostupnost 
území, nové rozdělení pozemků. 
- Řeší napojení na dopravní a technickou infrastrukturu, vymezuje prostory veřejných 
prostranství. 
 
 
4. Vyhodnocení souladu územní studie s platnou ÚPD:  
 
- Územní studie upřesňuje podmínky stanovené platným územním plánem, plošný rozsah 
územní studie je označen v Územním plánu obce Horní Poříčí (US SO.06. - severní část). 
- Využití ploch nové výstavby je v souladu s funkčním využitím dle UP - jedná se o plochy s 
funkčním využitím SO „plochy smíšené obytné“. 
 
 
5. Údaje o spln ění zadání územní studie:  
 
a) Vymezení řešeného území: 
- Řešené území je vyznačeno ve výkrese Územního plánu obce Horní Poříčí jako 
plocha SO.06 – severní část.  
b) Podmínky pro vymezení a využití pozemků: 
- Koncepce nové zástavby, dopravní napojení a připojení na sítě technické infrastruktury se 
řídí platným územním plánem, vyjádřením příslušných orgánů státní správy a správců sítí. 
c) Podmínky pro umístění a prostorové uspořádání ploch vymezených v ÚS: 
- Celá lokalita má vzhledem ke své poloze v obci dobrou dostupnost s ohledem na hlediska 
vlastnických vztahů, dopravního napojení a připojení na sítě technické infrastruktury. 
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d) Požadavky na řešení veřejné infrastruktury: 
- Řešená lokalita bude napojena na stávající řady inženýrských sítí v obci (vodovod, plyn, 
kanalizace, veřejné osvětlení), pro zásobování el. energií bude použito stávajících 
trafostanic. 
 
6. Komplexní zd ůvodn ění navrhovaného řešení:  
 
- Lokalita je řešena s důrazem na maximální využitelnost území při zachování hodnot 
řešené lokality jako lokality pro hodnotné bydlení s ohledem na plynulou návaznost na 
stávající zástavbu a bezproblémové dopravní a pěší napojení na obec. 
- Vzhledem k velikosti řešeného území a k blízkosti ploch zajišťujících rekreaci - zeleň 
krajinná ostatní (okolí řeky) a zeleň veřejná (okolí požární nádrže v centru obce) nebyla v 
území vyčleněna další plocha plnící funkci veřejné prostranství. 
- Všechny objekty budou napojeny na veřejný vodovod, vedení plynu, vedení elektro, obecní 
kanalizaci. Bylo navrženo veřejné osvětlení. 
 
Plochy s funk čním využitím - bilance:  
- Jedná se o plochy s funkčním využitím „plochy smíšené obytné “. 
- Celková rozloha řešeného území    17 551 m2 
 plochy stavebních pozemků     13 714 m2 
 plochy dopravní infrastruktury    2 583 m2 
 plochy veřejného prostranství     1 254 m2 
- Šířka veřejného prostranství TRASA 1 ... 8m 
- Šířka veřejného prostranství TRASA 2 ... 6,5m 
 
Návrh technické infrastruktury:  
- Vodovod: 
Nové trasy budou napojeny na stávající rozvody. Na hlavní trase vodovodu budou v 
blízkosti křížení komunikací umístěny nadzemní hydranty, na ostatních úsecích budou dále 
na koncích každé vodovodní páteře nebo na jejich křížení umístěny podzemní hydranty. 
Vodovodní síť bude v každém stupni výstavby vzájemně propojena. 
- Plyn: 
Ke každému objektu bude přivedena přípojka plynu. 
- Kanalizace: 
Odpadní vody z jednotlivých funkčních celků a komunikací budou svedeny oddílnou 
kanalizací do stávající obecní kanalizace, dále pak do ČOV.  
Odpadní SPLAŠKOVÉ vody z objektů RD budou svedeny splaškovou kanalizací do stávající 
kanalizace zakončené stávající obecní ČOV. Předpokládá se se vsakování DEŠŤOVÝCH 
vod z jednotlivých objektů RD.  
DEŠŤOVÉ VODY z komunikací nelze vsakovat vzhledem k majetkovým poměrům pozemků 
vhodných k vsakování, proto budou odvedeny dešťovou kanalizací a napojeny na dešťovou 
stoku odlehčovací komory zaústěnou do řeky Otavy. 
- Elektro: 
Zásobování lokality bude zabezpečeno ze stávajících TS. 
- Veřejné osvětlení: 
Napojeno na stávající vedení VO na severním okraji řešeného území. 
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Návrh dopravní infrastruktury:  
- Zájmové území je dopravně napojeno místní komunikací (TRASA 1A), která kolmo 
odbočuje z hlavní komunikace. 
- Místní komunikace je navrhována jako obslužná dvoupruhová (jízdní pruhy šířky 2,75 m) 
obousměrná; s jednostranným chodníkem šířky 1,50 m. 
- Z místní komunikace odbočuje TRASA 2, která je řešena jako obytná zóna, jednosměrná, s 
šířkou jízdního pruhu 3,50 m. TRASA 1A přechází za sjezdy ke komerčním objektům rovněž 
do funkční skupiny D1 (Obytná zóna) - TRASA 1B; tento úsek je navrhován jako 
obousměrný se šířkou 3,50 m a s výhybnami. 
- Budoucí rozvoj oblasti se smyslu napojení JZ části na stávající blízké účelové komunikace 
je připraven - po zokruhování bude rezidentům, poskytnuta větší variabilita pohybu a v ne-
poslední řadě dojde ke zvýšení bezpečnosti z titulu dvojího napojení na veřejné komunikace. 
- Doprava v klidu: 
a) provoz pěších: 
Z hlavní komunikace je navrhován jednostranný chodník šíře 1,50 m; chodník vede podél 
komunikace funkční skupiny C3. Na tuto komunikaci navazuje obytná zóna, do které se pěší 
dostávají přes vyvýšené přejezdy. 
  
b) Parkovací stání: 
- pro rezidenty rodinných domů: je řešeno ve sjezdu k RD - sjezd má posunutou vjezdovou 
bránu o 6,0 m a umožňuje stání jednoho vozidla a  průjezd druhého na pozemek (do garáže).  
- pro komerční objekty: je řešeno ve dvoře na vlastním pozemku. 
- pro návštěvy RD - není navrhováno; předpoklad parkování těchto vozidel na pozemku RD 
- vyhrazená stání pro ZTP - vzhledem k charakteru zástavby nejsou navrhována - při 
návštěvě RD budou osoby se ZTP parkovat na pozemku RD, při návštěvě komerčních 
objektů budou parkovat ve dvoře. 
 
c) Cyklisté - není řešen oddělený provoz 
 
 
7. Vyhodnocení souladu se stavebním zákonem a obecn ými požadavky na  
užívání území:  
 
- Územní studie je zpracována jako územně plánovaní podklad pro rozhodování v území 
podle § 30 zák. č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen „stavební zákon“). 
 
 
8. Vyhodnocení souladu se stanovisky dot čených orgán ů a správc ů inženýrských sítí:  
 
- Navržené řešení územní studie bylo projednáno s dotčenými orgány. Jejich stanoviska jsou 
součástí přílohy územní studie. 
 
 
 


