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ÚPLNÉ ZNĚNÍ REGULAČNÍHO PLÁNU ZA STÍNADLY PO 
ZMĚNĚ Č. 1: 
 

Obsah: 
a) vymezení řešené plochy,  
b) podrobné podmínky pro vymezení a využití pozemků,  
c) podrobné podmínky pro umístění a prostorové uspořádání staveb veřejné infrastruktury, 
d) podrobné podmínky pro ochranu hodnot a charakteru území, 
e) podrobné podmínky pro vytváření příznivého životního prostředí,  
f) podmínky pro ochranu veřejného zdraví a pro požární ochranu,  
g) vymezení veřejně prospěšných staveb, veřejně prospěšných opatření, staveb a opatření 
k zajišťování obrany a bezpečnosti státu a vymezení pozemků pro asanaci, pro které lze práva 

k pozemkům a stavbám vyvlastnit, v případě, že nahrazuje pro tyto stavby územní rozhodnutí, 

též s uvedením katastrálních území a parcelních čísel pozemků dotčených vymezením,  
h) vymezení veřejně prospěšných staveb a veřejných prostranství, pro které lze uplatnit 

předkupní právo, s uvedením v čí prospěch je předkupní právo zřizováno, parcelních čísel 

pozemků, názvu katastrálního území a případně dalších údajů podle § 8 katastrálního zákona,  
i) výčet územních rozhodnutí, která regulační plán nahrazuje. 
j) údaje o počtu listů regulačního plánu a počtu výkresů grafické části  
 

 

(2) Textová část regulačního plánu podle rozsahu navržené regulace, zejména podle jím 

nahrazovaných územních rozhodnutí dále obsahuje 
a) druh a účel umísťovaných staveb,  
b) podmínky pro umístění a prostorové řešení staveb, které nejsou zahrnuty do staveb veřejné 

infrastruktury, včetně urbanistických a architektonických podmínek pro zpracování projektové 

dokumentace a podmínek ochrany krajinného rázu (například uliční a stavební čáry, vzdálenost 

stavby od hranic pozemků a sousedních staveb, půdorysnou velikost stavby, nejsou-li 

vyjádřeny kótami v grafické části, podlažnost, výšku, objem a tvar stavby, základní údaje 
o kapacitě stavby, určení částí pozemku, které mohou být zastavěny, zastavitelnost pozemku 

dalšími stavbami),  
c) podmínky pro napojení staveb na veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu, 
d) podmínky pro změnu využití území, 
e) podmínky pro změnu vlivu užívání stavby na území,  
f) podmínky pro vymezená ochranná pásma,  
g) podmínky pro vymezení a využití pozemků územního systému ekologické stability,  
h) v případě potřeby stanovení pořadí změn v území (etapizaci),  
i) technické podmínky požární bezpečnosti staveb, pro které regulační plán nahrazuje územní 

rozhodnutí, v rozsahu zvláštního právního předpisu.  
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1.1. Základní údaje dle přílohy č. 11 vyhl. 500/2006 Sb., o územně 

analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a o způsobu 

evidence územně plánovací činnosti(dle § 61 odst. 3 zákona č. 
183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném 

znění)  
 
 

A) VYMEZENÍ ŘEŠENÉ PLOCHY 

 

Řešená plocha se nachází v západní části k.ú. Strakonice při západním okraji města Strakonice. 
 

Plocha řešená regulačním plánem je na severu vymezena komunikací III-C2  Strakonice – 

Dražejov, na východě novým průtahem II-B2  sever – jih, na jihu komunikací I/22  Strakonice 

– Klatovy a na západě stávajícím větrolamem. 
Výměra řešeného území je 16,37 ha. 
 

Řešená plocha je vymezena v grafické části územně plánovací dokumentace. 
 

 

B) PODROBNÉ PODMÍNKY PRO VYMEZENÍ A VYUŽITÍ POZEMKŮ 

 

RP Za Stínadly vznikl v době platnosti Územního plánu sídelního útvaru Strakonice, který byl 

nahrazen Územním plánem Strakonice. Dle úplného znění Územního plánu Strakonice po 

změně č. 1, 2, 3, 4, 7 a 8 má řešené území funkční využití „Br“- plochy bydlení – rodinné 

domy. 

 
 

C) PODROBNÉ PODMÍNKY PRO UMÍSTĚNÍ A PROSTOROVÉ USPOŘÁDÁNÍ STAVEB 

VEŘEJNÉ INFRASTRUKTURY 

 

Dopravní řešení 
 

Stávající komunikační síť ležící po obvodě řešeného území je doplněna o nové obslužné 
a sjízdné komunikace směřující do nových zastavitelných ploch, které  jsou napojeny na třech 

nových křižovatkách na komunikaci III–C2 Strakonice – Dražejov a novou křižovatkou na 

komunikaci I/22 Strakonice – Klatovy. Obslužné komunikace uvnitř lokality jsou navrženy jako 

dvousměrné.  
 

Komunikaci A1 tvoří slepá komunikaci s obratištěm pro vozidla v režimu obytné zóny (šíře 

komunikace 6 m bez realizace chodníku, vyznačená parkovací stání v ploše komunikace) s tím, 

že pro chodce a cyklisty bude vytvořen propojovací chodník do stávající obytné zóny Za 

Stínadly.  Inženýrské sítě - kanalizace, vodovod a elektrické rozvody, které budou využity pro 

vytápění ekologickými zdroji energie – tepelnými čerpadly a solárními panely. 
 
V navržených plochách rodinné zástavby jsou předpokládány garážovací a parkovací plochy na 

pozemcích  rodinných domů. Podélná a kolmá stání na obslužných komunikacích jsou převážně 

určena pro návštěvníky. 

 

V části ploch občanské vybavenosti a nerušící výroby není podrobně řešen systém obslužných 

komunikací a parkovacích ploch, protože v době vypracování návrhu regulačního plánu není 

známá konkrétní budoucí náplň této plochy. Jsou pouze vyznačeny graficky dvě přípojná místa 

na ostatní stávající i navržené komunikace.  Řešení napojení ploch občanské vybavenosti je 

nutné doprojednat v územním a stavebním řízení. 

 

Zásobování plynem 
 

Zásobování plynem není požadováno. 
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Zásobování teplem 

 
Lokalita Za Stínadly bude zásobována centrálním zdrojem tepla. Napojení je navrženo 
z předávací stanice u objektu Kauflandu. Předpokládaná trasa vychází z předávací stanice 
u Kauflandu, přechází komunikaci II-B2 sever-jih a pokračuje v souběhu s komunikací III-C2. 

Na nově navržených křižovatkách vstupuje do navrhovaného prostoru. Další napojení je možné 

z topného systému lokality Jezárky. V případě zástavby lokality Podskalí je možné propojení 
s výměníkovou stanicí na sídlišti Mír. Podrobné řešení tras, případně změna jejich polohy 
a polohy předávacích stanic v řešeném území bude  náplní následného samostatného projektu.  

Tím ale není vyloučena možnost zásobování teplem navrhované zástavby z alternativních 

ekologických zdrojů. 
 

U veškerých staveb, v případě instalace  budou komínová tělesa osazena lapači jisker. 
 

Zásobování vodou 

 
Rozvody vody budou napojeny na stávající vodovodní síť v ulici K Dražejovu.  

Vodovod ochranné pásmo: 1,5 m (na obě strany) 
 

Kanalizace 

 

Napojení je navrženo na novou kanalizaci v ulici K Dražejovu (v případě dostatečné kapacity je 

možné dočasné napojení na stávající jednotnou kanalizaci v ulici Leknínová) pro severní část 

lokality Na Stínadlech a pro jižní část lokality napojením protlakem pod komunikací I/22. Tím 

není vyloučena možnost dalších propojení na kanalizační systém města. 
 

Kanalizace ochranné pásmo: 1,5 m (na obě strany) 
 

Zásobování elektrickou energií 
 

Pro zásobování navrhované lokality el. energií je počítáno s částečným využití stávající 

trafostanice v lokalitě Jezárky – předpokládá se napojení 1 etapy soustředěné výstavby 

rodinných řadových domků v severní části řešené lokality, kde je navržena nová trafostanice 

propojená s trafostanicí v lokalitě Jezárky VN kabelem. 

Druhá trafostanice je navržena na západním okraji řešené lokality v prostoru u větrolamu, 

která bude zásobovat zbývající část navrhované rodinné výstavby.  

Třetí a čtvrtá trafostanice situovaná na jižním okraji řešené lokality bude zásobovat 

navrhované plochy  občanské vybavenosti a nerušící výroby. 

Navrhované kabelové rozvody NN od navržených trafostanic až k kabelovým skříním jsou 

vedeny převážně prostoru navrhovaných pěších komunikací. 
Stávající vzdušné rozvody NN technicky již nevyhovující v lokalitě budou zrušeny. 
 

Veřejné osvětlení 

 
Veřejné osvětlení bude řešeno novým kabelovým rozvodem v zemi. Veřejné osvětlení bude 

napojeno na stávající veřejné osvětlení lokality Jezárky. 
 

Telekomunikace 
 

Telekomunikační rozvody budou řešeny kabelovým rozvodem v zemi v komunikacích dle 

potřeby. 

Přístupová síť Telefonica O2 bude provozovatelem sítě zavedena do řešené lokality. Ochranné 

pásmo: 1,5 m (na obě strany od obrysu kabelu) 
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Nakládání s odpady 

 
Nakládání s odpady se bude řídit platným zákonem o odpadech. V lokalitě jsou navržena dvě 

stanoviště pro separovaný odpad. Svoz tuhého komunálního odpadu a odvoz separovaného 

odpadu v lokalitě bude zajištěn provozovatelem. 
 

 

D) PODROBNÉ PODMÍNKY PRO OCHRANU HODNOT A CHARAKTERU ÚZEMÍ 

 

Přírodní hodnoty 
 

Území je v současné době využíváno jako orná půda popř. louky a pastviny, z části jako 

zahrady. Pozemky určené k plnění funkce lesa v řešeném území jsou plochy větrolamu na 

západním okraji řešeného území. Větrolam má na straně přilehlé k řešené lokalitě navržené 

upravené ochranné pásmo o šířce 25 m. Prostor větrolamu řešením lokality není dotčen. 
 

Lokalita není v záplavovém území – ochrana před povodněmi není nutná.  
Těžba nerostů zde není. 
 

Civilizační, urbanistické a architektonické hodnoty 
 

Regulační plán řeší zástavbu převážné části lokality rodinnými domky samostatnými 
a řadovými. Navazuje tak charakterem zástavby a podlažností na již dostavovanou lokalitu 

Jezárky. Hluk z blízkých frekventovaných komunikací I/22 Strakonice – Klatovy a II-B2 sever – 

jih, které jsou zdrojem hluku z automobilové dopravy, je možno eliminovat vhodnou 

objemovou koncepcí zástavby v prostoru ploch občanské vybavenosti a izolační zelení 

navržených podél těchto komunikací. 
 

Řešená lokalita bude napojena na stávající řady inženýrských sítí v okolí. 
 

Kulturní hodnoty 
 

V území se nenachází žádné kulturní památky ani památkově chráněná území. Řešené lokalita 

není územím s archeologickými nálezy a s prokázaným výskytem archeologického dědictví. 
 

 

E) PODROBNÉ PODMÍNKY PRO VYTVÁŘENÍ PŘÍZNIVÉHO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 

 

Navržené urbanistické řešení člení území lokality na plochy bytové zástavby, které je izolována 

od  komunikací s intenzivní automobilovou dopravou pásmem zástavby občanské vybavenosti 

a pásmem izolační zeleně. 
 

Předpoklad vzniku příznivého životního prostředí uvnitř řešené lokality je rovněž zahrnut 

v podmínkách plošné regulace pro jednotlivé parcely (stanovení odstupů mezi objekty) a ve 

vymezení dostatečně kapacitního uličního prostoru, který může být doplněn dalšími prvky 

zeleně. 
 

 

F) PODMÍNKY PRO OCHRANU VEŘEJNÉHO ZDRAVÍ A PRO POŽÁRNÍ OCHRANU 

 

Případná hluková zátěž řešeného území může pocházet z automobilové dopravy na 

komunikacích I/22 od jihu a II–B2 od východu. Návrh předpokládá vytvoření protihlukové 

bariéry formou vhodných objemů objektů občanské vybavenosti navržených podél komunikace 

I/22 a pásmem izolační zeleně podél komunikace II–B2. V následné projektové činnosti, 

počínaje projekty pro územní řízení nebo stavební řízení nutno vypracovat studii hlukového 

zatížení. 
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Investoři nově navrhovaných staveb budou v projektové dokumentaci pro území a nebo 

stavební povolení prokazovat, že zdroje hluku v nově navržených objektech nepřekračují 

hygienické limity pro chráněný venkovní prostor a chráněné venkovní prostory staveb 
a chráněné vnitřní prostory staveb.  Obytné stavby podél komunikace Strakonice – Dražejov 

budou navrhovány s technickými protihlukovými opatřeními. 

 
Požární odběrná místa pro čerpání vody z řeky Otavy, která má dostatečný průtok vody 
k hašení požárů, jsou umístěna mimo řešené území. Dále k hašení požárů slouží stávající 

zařízení (hydranty) v bytových domech, zařízeních občanské vybavenosti kde jsou zpracovány 

samostatné požární směrnice. Pro stavební objekty napojené na infrastrukturu komunikace A1 

budou vypracovány samostatné požární směrnice v následné projektové dokumentaci pro 

územní nebo stavební řízení. 
 

 

G) VYMEZENÍ VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÝCH STAVEB, VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÝCH OPATŘENÍ, 
STAVEB A OPATŘENÍ K ZAJIŠŤOVÁNÍ OBRANY A BEZPEČNOSTI STÁTU A VYMEZENÍ 

POZEMKŮ PRO ASANACI, PRO KTERÉ LZE PRÁVA K POZEMKŮM A STAVBÁM 
VYVLASTNIT,  V PŘÍPADĚ, ŽE NAHRAZUJE PRO TYTO STAVBY ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ, 

TÉŽ S UVEDENÍM KATASTRÁLNÍCH ÚZEMÍ A PARCELNÍCH ČÍSEL POZEMKŮ 
DOTČENÝCH VYMEZENÍM 

 

Veřejně prospěšné stavby a opatření jsou definovány v § 2 písm. l) a m) zákona č. 183/2006 

Sb. Veřejně prospěšnou stavbou je stavba pro veřejnou infrastrukturu (dopravní, technickou 

a občanské vybavení zřizované nebo užívané ve veřejném zájmu) určená k rozvoji nebo 

ochraně území obce, kraje nebo státu, vymezená ve vydané územně plánovací dokumentaci. 
Veřejně prospěšným opatřením je opatření nestavební povahy sloužící ke snižování ohrožení 

území a k rozvoji anebo k ochraně přírodního, kulturního a archeologického dědictví, vymezené 

ve vydané územně plánovací dokumentaci. 
 

Návrh veřejně prospěšných staveb, veřejně prospěšných opatření, staveb a opatření 

k zajišťování obrany a bezpečnosti státu a vymezení pozemků pro asanaci, pro které lze práva 

k pozemkům a stavbám vyvlastnit, s uvedením katastrálních území a parcelních čísel je 

zobrazen v samostatné grafické příloze regulačního plánu. 
 

Mezi veřejně prospěšné stavby jsou zařazeny:  
- technická infrastruktura: 
 - veškeré navržené trasy prodloužení stávajícího vodovodu 
 - navrhované trasy splaškové kanalizace 
 - veškeré navržené trasy prodloužení stávajícího horkovodu 
 - veškeré navržené trasy NN  
 - veškeré navržené trasy telekomunikačních sítí 
- dopravní infrastruktura: 
 - nové obslužné komunikace, plochy pro dopravu v klidu na veřejných plochách 
- případné stavby a opatření k zajišťování obrany a bezpečnosti státu (bezdrátový rozhlas, atd.) 
 

Parcelní čísla dotčených pozemků veřejně prospěšných staveb: 
353, 361/1, 354, 364/2, 364/1, 367, 1371/9, 370, 369/1, 369/2, 368, 360/9, 360/10, 360/4, 

360/3, 360/1, 357/5, 358/4, 1400/1, 1400/2, 358/3, 359/3, 359/8, 359/5, 359/6, 359/2, 

359/3, 359/4, 1268/1, 1394, 1269/1, 1392, 1390, 1388, 1386, 1384, 1382, 1380, 1268/2 

Seznam obsahuje čísla pozemků, na kterých jsou navržené nové obslužné komunikace, včetně 

ploch pro dopravu v klidu. Ostatní technická infrastruktura, zařazená do veřejně prospěšných 

staveb, leží v prostoru těchto komunikací. 
 

Komunikace obslužná A1 v režimu pěší zóny není zařazena mezi veřejně prospěšné stavby. 
Kanalizace navržená v komunikaci A1, převzatá z nadřazené územně plánovací dokumentace, 

je veřejně prospěšnou stavbou. 
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H) VYMEZENÍ VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÝCH STAVEB A VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ, PRO 

KTERÉ LZE UPLATNIT PŘEDKUPNÍ PRÁVO, S UVEDENÍM V ČÍ PROSPĚCH JE 
PŘEDKUPNÍ PRÁVO ZŘIZOVÁNO, PARCELNÍCH ČÍSEL POZEMKŮ, NÁZVU 
KATASTRÁLNÍHO ÚZEMÍ A PŘÍPADNĚ DALŠÍCH ÚDAJŮ PODLE § 8 KATASTRÁLNÍHO 

ZÁKONA  

 

V řešeném území nejsou navrhovány. 
 

 

I) VÝČET ÚZEMNÍCH ROZHODNUTÍ, KTERÁ REGULAČNÍ PLÁN NAHRAZUJE 

 

Regulační plán nenahrazuje územní rozhodnutí. 
 

 

J) ÚDAJE O POČTU LISTŮ REGULAČNÍHO PLÁNU A POČTU VÝKRESŮ GRAFICKÉ ČÁSTI 

 

Dokumentace regulačního plánu obsahuje v originálním vyhotovení 15 stránek textové části  
 

Grafická část regulačního plánu, která je nedílnou součástí tohoto opatření obsahuje: 
01 - hlavní výkres - obsahující hranici řešené plochy, vymezení a využití 

pozemků a graficky vyjádřitelné podmínky umístění staveb veřejné infrastruktury 
03 -  výkres dopravní a technické infrastruktury   
02 - výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací  

Grafická část odůvodnění regulačního plánu, která je nedílnou součástí  tohoto opatření 

obsahuje: 
04 - koordinační výkres        

    05 - výkres širších vztahů dokumentující vazby na sousední území 
 06 - výkres předpokládaných záborů půdního fondu 

                    07 – výkres aktuálního stavu území  
Regulační plán je zpracován ve čtyřech vyhotoveních. 
 

 

1.2. Doplňující údaje dle přílohy č. 11 vyhl. 500/2006 Sb. o územně 

analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a o způsobu 
evidence územně plánovací činnosti (dle § 61 odst. 3 zákona č. 

183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění) 
 

 

A) DRUH A ÚČEL UMÍSŤOVANÝCH STAVEB 

 

- samostatné rodinné domky, rodinné dvojdomky a řadové rodinné domky   
 V řešené lokalitě je navrženo celkem 96 parcel pro výstavbu rodinných domků 

na ploše cca 7,57ha 
 

- objekty pro podnikatelské aktivity 
 V řešené lokalitě je navržena plocha o rozloze cca 4,27 ha pro objekty podnikatelských 

aktivit. 
 

 

Pro obsluhu výše uvedených objektů je navržena následující veřejná 

infrastruktura:  
 

- vodovod ( vč. přípojek )– prodloužením stávajících rozvodů v lokalitě Jezárky:   
 



 strana 8 

- kanalizace ( vč. přípojek ) – jednotná kanalizace ( splaškové, dešťové vody vč. odvodnění 

komunikací ) napojena na kanalizaci v komunikaci III-C2 (případně je možné dočasné 

napojení v ulici Leknínová)  a na stávající kanalizaci v komunikaci I/22. Tím není 

vyloučena možnost dalších propojení na kanalizační systém města. 
 

- kabelové vedení NN 
parcely ( objekty ) budou napojeny z nového kabelového vedení NN ze stávající 

TS v lokalitě Jezárky a z dalších navrhovaných trafostanic, které bude připojovat 

jednotlivé kabelové skříně části navrhovaných rodinných domků, umístěné jako 

součást sdružených pilířů na hranicích jednotlivých parcel. doplnit dle dohody. 

Nově navržená TS v prostoru větrolamu  bude připojovat jednotlivé kabelové 

skříně části navrhovaných rodinných domků. Dvě navržené TS u komunikace I/22 

budou připojovat objekty občanská vybavenost a nerušící výroby. 
 

- veřejné osvětlení – prodloužením stávajícího rozvodu  v komunikaci III-C2.    
 

- sdělovací vedení ( Telefónica O2 )  
Do lokality RD povede kabel, který bude rozvětven do několika účastnických 

rozvaděčů. Z nich pak budou rozvedeny staniční kabely na hranici parcel, popř. 

přímo do RD.     
 

- pilíře  
pilíře pro instalaci přípojkových skříní elektro budou pro všechny parcely řešeny 

jednotně.  
Pilíře budou součástí oplocení parcely ( přední strana v líci s plotem ) v poloze 
a provedení dle výkresové dokumentace.  
 

- pěší a sjízdné obslužné komunikace – napojené na komunikace I/22 a III-C2 

 

- napojení na centrální zdroj tepla – napojení na stávající předávací stanici u objektu 

Kauflandu do lokality Jezárky. Další napojení je možné z topného systému z Jezárek, 
       v daném případě by byla realizována stavba výměníkové stanice. V případě zástavby 

lokality Podskalí je možné propojení s výměníkovou stanicí na sídlišti Mír. Podrobné řešení 

tras, případně změna tras a předávacích stanic v řešeném území bude  náplní následného 

samostatného projektu.  
 

 

B) PODMÍNKY PRO UMÍSTĚNÍ A PROSTOROVÉ ŘEŠENÍ STAVEB, KTERÉ NEJSOU 

ZAHRNUTY DO STAVEB VEŘEJNÉ INFRASTRUKTURY, VČETNĚ URBANISTICKÝCH A 

ARCHITEKTONICKÝCH PODMÍNEK PRO ZPRACOVÁNÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE A 
PODMÍNEK OCHRANY KRAJINNÉHO RÁZU (NAPŘÍKLAD ULIČNÍ A STAVEBNÍ ČÁRY, 
VZDÁLENOST STAVBY OD HRANIC POZEMKŮ A SOUSEDNÍCH STAVEB, PŮDORYSNOU 

VELIKOST STAVBY, NEJSOU-LI VYJÁDŘENY KÓTAMI V GRAFICKÉ ČÁSTI, 
PODLAŽNOST, VÝŠKU, OBJEM A TVAR STAVBY, ZÁKLADNÍ ÚDAJE O KAPACITĚ 

STAVBY, URČENÍ ČÁSTÍ POZEMKU, KTERÉ MOHOU BÝT ZASTAVĚNY, 
ZASTAVITELNOST POZEMKU DALŠÍMI STAVBAMI) 

 

Obytná zástavba nízkopodlažní 
 

- samostatné rodinné domy, rodinné dvojdomy a řadové rodinné domy se suterénem částečně 

zapuštěným do terénu s dvěma nadzemními podlažími.  
- koeficient míry využití území K ZP = 0,80 (koeficient zastavění plochy) 
- výšková hladina zástavby se stanovuje 9m nad okolní terén 
Funkční využití: 
přípustné: 
- stavby a plochy bydlení v rodinných domech s užitkovými zahradami  
- stávající byt. objekty využívané k bydlení   
- drobná obchodní zařízení, občanská vybavenost, veřejné stravování, malá ubytovací   
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   zařízení s kapacitou do 10 lůžek a služby nevýrobního charakteru a provozovny   
   sloužící k uspokojování potřeb obyvatel území nerušící rodinné bydlení  
- odstavná stání a garáže sloužící potřebě funkčního využití 
- nezbytné plochy technického vybavení 
- příslušné komunikace pěší, cyklistické, motorové 
- dopravní plochy a zařízení 
- zeleň liniová a plošná 
- informační, propagační a reklamní stavby 
  
nepřípustné :  
- veškeré stavby a činnosti, jejichž negativní účinky na životní prostředí překračují  
 limity uvedené v příslušných předpisech nad přípustnou míru   
- veškeré stavby a činnosti nesouvisející s přípustným využitím, zejména stavby pro  
výrobu, skladování a velkoobchod, rozsáhlá obchodní zařízení náročná na dopravní obsluhu, 

dopravní terminály a centra dopravních služeb  
  
Občanská vybavenost a nerušící výroby 
 

- koeficient míry využití území K ZP = 0,80 (koeficient zastavění plochy) 
- výšková hladina zástavby se stanovuje 12 m nad okolní terén 
 

Funkční využití: 
přípustné: 
- stavby a plochy občanské vybavenosti  
- stavby komerčního a podnikatelského charakteru   
- veřejné stravování, ubytovací  zařízení s kapacitou do 50 lůžek a služby nevýrobního 

charakteru a provozovny   sloužící k uspokojování potřeb obyvatel území nerušící rodinné 

bydlení  
- odstavná stání a garáže sloužící potřebě funkčního využití 
- nezbytné plochy technického vybavení 
- příslušné komunikace pěší, cyklistické, motorové 
- dopravní plochy a zařízení 
- zeleň liniová a plošná 
- informační, propagační a reklamní stavby 
 

nepřípustné :  
- veškeré stavby a činnosti, jejichž negativní účinky na životní prostředí překračují  
 limity uvedené v příslušných předpisech nad přípustnou míru   
 - veškeré stavby a činnosti nesouvisející s přípustným využitím, 
 

Základní pojmy plošné a prostorové regulace 
 

• vymezení zastavitelného území - vymezené území z území řešeného, které respektuje 

veškerá omezení ochranných pásem stávající technické infrastruktury a stávající hranice 

sousedících pozemků 
• vymezení ploch pro dopravní obsluhu, pro komunikace pěší a cyklistické včetně přidruženého 

prostoru inženýrských sítí vedeného souběžně (pro uložení navržené technické infrastruktury).  
• vymezení ploch pro zastavění - ploch stavebních pozemků - vyplývajících z vymezení ploch 

pro dopravní obsluhu včetně přidružených prostorů technické infrastruktury 
• vymezení hranic jednotlivých stavebních pozemků 
• určení uliční čáry – uliční čára bude totožná s hranicí stavebního pozemku přilehlou 
k vymezené ploše přidruženého prostoru inž. sítí a ploše komunikace pro dopravní obsluhu 
• uliční parter – vzdálenost dvou protilehlých uličních čar, tj. příslušných hranic soukromých 

pozemků 
• vymezení zastavitelné plochy ve stavebním pozemku – slouží pro situování stavby hlavní 

(rodinný dům) a stavby s funkcí doplňkovou ke stavbě hlavní, zpevněné plochy mohou být 

situovány v celém rozsahu stavebního pozemku za podmínky splnění koeficientu zastavění 
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• koeficient zastavění – stanoví maximální využití plochy stavebního pozemku. Je dán podílem 

celkové zastavěné plochy stavbou hlavní, stavbami doplňkovými a zpevněnými plochami 

k celkové ploše stavebního pozemku – vyjádření v %.  
• určení stavební čáry – určení polohy pro stavbu hlavní (rodinný dům) 
Před stavební čáru mohou v omezeném rozsahu vystupovat balkony, arkýře, římsy nebo jiné 

konstrukce přiměřené rozsahem, tvarem a funkcí, které jsou součástí hlavního objemu objektu. 
• podlažnost zástavby (nad terénem) – u obytné zástavby je limitována 1 – 2  nadzemními 

podlažími s využitelným podkrovím. 
• vjezd na pozemek a přístup k objektu hlavnímu – bude řešen v optimální poloze vzhledem ke 

komunikaci dopravní obsluhy a přidruženému prostoru technické vybavenosti. Poloha vjezdu 

na pozemek bude pokud možno zohledňovat návrh využití parcely. 
• stavby rodinných domů musí být architektonicky zdařilé a musí odpovídat urbanistickému 

charakteru lokality 
• rodinný dům musí mít vymezen prostor pro ukládání domovního odpadu (stanoviště pro 

nádobu na odpad na pozemku RD) 
• na pozemku rodinného domu mohou být umístěny drobné stavby, které plní funkci 

doplňkovou (garáž, sklad zahradního náčiní, pergola apod.) - popř. stavba pro podnikatelskou 

činnost (do zast. plochy 25,0 m2), není-li z prostorových důvodů možno zabezpečit uvedené 

funkce v RD. Tyto stavby nesmí svým vzhledem a účinky na okolí narušovat obytné a životní 

prostředí a musí splňovat požadavky na dopravní obslužnost a parkování 
• číselné označení stavebních pozemků neznamená závazný postup výstavby.  
• při realizaci záměru bude dbáno na základní povinnosti ochrany pozemků určených k plnění 

funkcí lesa uvedených v lesním zákoně. 
• jakékoli stavby rodinných domů, nebo staveb určených k podnikání, staveb garáží, 

zahradních altánů, kolen apod. nebudou umístěny blíže než 25 m od pozemků určených 

k plnění funkcí lesa. 
• Navrhovanými záměry nebude narušena síť lesních cest, meliorací a podobných zařízeních 

sloužící k lesnímu hospodaření a je zajištěn přístup lesní mechanizace určené pro těžbu 
a odvoz vytěžené dřevní hmoty z lesních porostů. 
• v ojedinělých případech je přípustné zcelování dvou sousedních parcel pro stavbu jednoho 

RD, nebo zcelování tří sousedních parcel na parcely dvě pro stavbu dvou RD. Mělo by se tak dít 

na základě urbanistické studie vypracované autorizovaným architektem a projednané 
a schválené pořizovatelem regulačního plánu. 

 
 

C) PODMÍNKY PRO NAPOJENÍ STAVEB NA VEŘEJNOU DOPRAVNÍ A TECHNICKOU 

INFRASTRUKTURU 

 

Stavby rodinných domů a veřejné infrastruktury budou napojeny na veřejnou technickou 

infrastrukturu a to zejména veřejný vodovod, veřejnou kanalizaci, elektrickou energii. 
 

Dopravní napojení a dopravní obsluha řešeného území 
Pro příjezd k navrhovaným rodinným domkům jsou navrženy místní obslužné komunikace 

funkční skupiny D1 – obytné zóny. Jednotlivé komunikace jsou v situaci označeny jako větve 

„A1“, „A“ – „F“. 
 

Komunikace "A" - je navržena jako obousměrná dvoupruhová o šířce jízdního pruhu 3,0m. 

Jednostranné podélné stání má šířku 2,5m. Chodníky jsou navržené po obou stranách 

komunikace a mají šířku 2,1m.  Komunikace je na jihu zakončena na komunikací "F". Celková 

délka komunikace „A“ činí 178 m. Na komunikaci jsou napojeny komunikace "D"  a  "E".  Po 

obou stranách komunikace jsou napojeny sjezdy na jednotlivé parcely. 

 

Komunikace „A1“ - v prostoru mezi křížením s komunikací „K Dražejovu“ a křížením 

s obslužnou komunikací „D“ (Pomněnková) je navržena jako komunikace obslužná v režimu 

pěší zóny. Komunikace o délce 95m je napojena na silnici III-C2 Strakonice-Dražejov novou 

stykovou křižovatkou s rozjezdy o poloměru R 9 m.  Komunikace je na jihu zakončena 

obratištěm. Napojení s trasou komunikace „A“ Liliová je řešeno pěší komunikací o šířce 2m. 
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Komunikace "B" - je navržena jako obousměrná dvoupruhová o šířce jízdního pruhu 3,0m. 

Jednostranné kolmé stání má hloubku 2,5m. Chodníky jsou navržené po obou stranách 

komunikace a mají šířku 2,1m. Komunikace je napojena na silnici III-C2 Strakonice - Dražejov 

novou stykovou křižovatkou s rozjezdy o poloměru R 9 m. Tato komunikace je na jihu 

zakončena na komunikací "F". Celková délka komunikace činí 204 m. Křižuje se 

s komunikacemi "D"  a  "E".  Po obou stranách komunikace jsou napojeny sjezdy na jednotlivé 

parcely. 

Komunikace "C" - je navržena jako obousměrná dvoupruhová o šířce jízdního pruhu 3,0m. 

Jednostranné kolmé stání má hloubku 2,5m. Chodníky jsou navržené po obou stranách 

komunikace a mají šířku 2,1m. Komunikace je napojena na silnici III-C2 Strakonice - Dražejov 

novou stykovou křižovatkou s rozjezdy o poloměru R 9 m.Na jihu je zakončena na komunikaci 

"E". Celková délka komunikace činí 137 m. Křižuje se s komunikací "D".  Na západní straně 

komunikace jsou napojeny sjezdy na jednotlivé parcely. 

 

Komunikace "D" - je navržena jako obousměrná dvoupruhová o šířce jízdního pruhu 3,0m. 

Jednostranné podélné stání má šířku 2,5m. Chodníky jsou navržené převážně po jedné straně 

komunikace a mají šířku 2,1m. Komunikace je napojena na větev „A“ novou stykovou 

křižovatkou o poloměru R 9 m. Komunikace je na východě zakončena na komunikaci "C". 

Celková délka komunikace činí 368 m. Křižuje se s  komunikací "B".  Na jižní straně 

komunikace jsou napojeny sjezdy na jednotlivé parcely. 

 

Komunikace "E" - je navržena jako obousměrná dvoupruhová o šířce jízdního pruhu 3,0m. 

jednostranné podélné stání má šířku 2,5m. Chodníky jsou navržené převážně po jedné straně 

komunikace a mají šířku 2,1m. Komunikace je napojena na komunikaci „A“ novou stykovou 

křižovatkou o poloměru R 9 m. Na východě je zakončena na komunikaci "C". Celková délka činí 

311 m. Křižuje se s komunikací "B".  Po obou stranách komunikace jsou napojeny sjezdy na 

jednotlivé parcely. 

 

Komunikace "F" - je navržena jako obousměrná dvoupruhová o šířce jízdního pruhu 3,0m. 

jednostranné podélné stání má šířku 2,5m. Chodníky jsou navržené  po jedné straně 

komunikace a mají šířku 2,1m. Komunikace je napojena na větev „A“ rohovým napojením 
o vnitřním poloměru R 9 m. Na východě je zakončena rohovým napojením na komunikaci "B". 

Celková délka komunikace činí 161 m. Na severní stranu této  komunikace jsou napojeny 

sjezdy na jednotlivé parcely. 
 

Sjezdy na pozemky RD v severozápadní části řešeného území jsou navrženy ze silnice III-C2 

Strakonice - Dražejov.  
 

Skladba komunikací bude navržena pro třídu dopravního zatížení V a návrhovou úroveň 

porušení vozovky D1 podle katalogu vozovek pozemních komunikací TP 170 s krytem 
z asfaltového betonu a z části z betonové dlažby v jedné úrovni. Parkoviště a sjezdy na 

jednotlivé parcely budou provedeny z betonové dlažby. 
 

Směrové vedení je patrné z přílohy situace. Základní příčný spád 2,5 % se předpokládá jako 

střechovitý k okraji vozovky. 
 

Odvodnění komunikací je provedeno příčným a podélným spádem k uličním vpustím. Tyto 

vpusti jsou napojeny pomocí přípojek DN 200 do navrhované  kanalizace. 
 

Komunikace na sjezdech ze silnice III. třídy bude lemována betonovým obrubníkem 

15x25x100 cm s převýšením 12 cm, v místech napojeni obytných zón bude proveden příčný 

práh dále potom obytné zóny budou lemovány bet. obrubníkem 8x25x50 cm s převýšením 10 

cm nad kryt přilehlé komunikace. V místě sjezdů na jednotlivé parcely a v místě podélných 

parkovacích stání bude obruba snížena na 2 cm. 
 



 strana 12 

 

Výpočet počtu parkovacích stání pro 96 parcel navržených v řešené lokalitě 

 

96 RD, t.j. 384 obyvatel 

obce do 50.000 ob……………………… skupina A 

 

Výpočet potřeby parkovacích stání podle ČSN 736110 

podle tab. 34 -> na RD nad 100 m2 CP 2 stání -> Oo = 196 stání 

 

N = Oo x ka + Po x ka x kp 

ka = 1.0, kp=1.0 

N = 196 x 1,0+ 20 x 1,0 

N = 216 stání 

Celkem je potřeba dle ČSN pro danou lokalitu RD 216 stání. 

Celkem je navrženo v lokalitě 118 stání. 

 

Jednotlivá stání budou umístěna takto:  

96stání  + 118 stání - je navrženo jako podélná stání u vjezdů na pozemky 
 

 

Zásobování vodou 
Bilance spotřeby jednotlivých energií – elektro, voda, plyn, odkanalizování je provedena na 

maximální počet 96 RD, řešených v rámci projektu ZTV pro tuto lokalitu. V části lokality 

vymezené pro občanskou vybavenost, vzhledem k tomu, že není známá přesná náplň využití, 

bilance nejsou provedeny  
 

Součástí řešení navržené lokality bude nový vodovod, který bude sloužit k zásobování objektů 

pitnou vodou a zároveň jako zdroj vody pro požární hydranty. 
Navržený vodovod bude napojen a zokruhován na stávající veřejný vodovod  v ulici 
K Dražejovu. 
 
Hlavní zásobovací řad je navržen z trub PE-HD d 90. Vodovod bude opatřen podzemními 

hydranty DN 80, které budou zároveň sloužit jako odkalovače. Přípojky pro jednotlivé objekty 

jsou navrženy z trub PE-HD d 32. 
 

Spotřeba vody: 
- v celé lokalitě je uvažováno s realizací 98 RD se 392 obyvateli. ( 97 RD řešených regulačním 

plánem + 1 stávající parcela soukromých vlastníků ). 
RD………………..230 l/os/den x 4 x 98 =   90160 l/den 
Roční spotřeba 
RD………………..90,16 x 365  =   32908 m3/rok  
 

Odkanalizování a odvodnění území 
Kanalizace bude řešena jako jednotná. Bude odvádět dešťové vody z komunikace, zpevněných 

ploch a střech rodinných domů a splaškové vody z jednotlivých RD.   

Prvním napojovacím bodem kanalizace je stávající šachta v ulici K Dražejovu – severně od 

řešeného území a druhým napojovacím bodem je šachta na kanalizaci probíhající v souběhu na 

jižním okraji komunikace I/22. Tím není vyloučena možnost dalších propojení na kanalizační 

systém města. 
 

Vzhledem k velmi mírnému spádu terénu je pravděpodobné, že některé úseky kanalizace 

k rodinným domkům bude možné odvodnit pouze čerpáním.  
 

Množství odváděných vod 
Dešťové vody 
Střechy 98 RD x 150 m2 cca 14.700 m2 

Komunikace   cca   9400 m2 
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Střechy 
Q = P x i x K = 1,47 x 143 x 0,90 = 189,20 l/sec 
Komunikace 
Q = P x i x K = 0,94 x 1 43 x 0,75 = 100.80 l/sec 
Dešťové vody  celkem  = 290,01l/sec. 
 

Množství splaškových vod 
Počet EO 98x4 = 392 
Pro výpočet odpadních vod se vychází ze spotřeby pitné vody pro objekty v řešené lokalitě dle 

současných zkušeností. 
98 RD x 150 l/os/den x 4 – Qp = 58800 L/den   tj.    0,68 l sec. 
Qh =  58800/24 = 2450 l/hod 
max. za sec. Qh.max 2450 x 5,2 = 12740 l/hod.  = 3,54 l/sec 
max. za měsíc = 1764  m3/měsíc 
roční množství = 21168 m3/rok 
 

Zásobování el. energií 
 

Stávající rozvody NN v lokalitě jsou nevyhovující a budou nahrazeny novými rozvody.   
 

Z této TS budou do prostoru nových RD položeny 2 kabely (AYKY 3 x 240 + 120 a 
AYKY 3 x 120 + 70 větev A. větev B), které budou smyčkově připojovat jednotlivé kabelové 

skříně. 
Tyto budou umísťovány na rozhraní parcel (jedna skříň pro 2 odběratele) do zděných pilířů, 

které s rozvaděči pro měření a plynoměry budou tvořit kompaktní celek. 
 

Kabelové skříně budou použity celoplastové typu SS 100/PVE l a SS 200/PVE l a rozpojovací 

typu SR, parapet skříně bude 60 cm nad upraveným terénem. 
Nový rozvod bude propojen se stávajícím kabelovým vedením. Uvažované rodinné domy 

budou mít  zajištěno oboustranné napojení pro případ poruchy napájecího kabelu. 
 

Veřejné osvětlení 
Stožáry budou osazovány do pouzdrových betonových základů a vyzbrojeny stožárovými 

rozvodnicemi pro Cu kabely. Stožáry budou připojovány smyčkově přes stožárové rozvodnice, 

každé svítidlo je jištěno samostatnou pojistkou. 
 

Zásobování teplem 
Lokalita Za Stínadly bude zásobována teplem z centrálního zdroje tepla (teplárna Strakonice).              

U veškerých staveb, v případě instalace  budou komínová tělesa osazena lapači jisker. 
 

Sdělovací vedení 
Telekomunikační kabely budou uloženy v nezpevněném terénu hloubce 70 cm, v chodnících 

v hloubce 50 cm a pod komunikacemi v hloubce 100 cm ( v chráničkách PE 110 mm ).  
 

 

D) PODMÍNKY PRO  ZMĚNU VYUŽITÍ ÚZEMÍ 

 

Podmínky pro změny využití území se nestanovují. 
 

 

 

 

E) PODMÍNKY PRO ZMĚNU VLIVU UŽÍVÁNÍ STAVBY NA ÚZEMÍ 

 

Podmínky pro změnu vlivu užívání staveb na území se nestanovují. 
 

 

F) PODMÍNKY PRO VYMEZENÁ OCHRANNÁ PÁSMA 
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Ochranná pásma daná aktuálními zákony budou v řešeném území respektována a zachována. 

Vztahy nových objektů k ochranným pásmům budou řešena v následné projektové 

dokumentaci. 
 

Ochranné pásmo lesa (větrolamu) je návrhem redukováno na 25 m. 
 

Silnice III-C2 Strakonice - Dražejov má ochranné pásmo 15m od osy komunikace. 

 

Silnice I/22 Strakonice - Dražejov má ochranné pásmo 50m od osy komunikace. Část této  

komunikace se v návrhu regulačního plánu dostává do prostoru zastavitelného území – zde již 

toto ochranné pásmo neplatí. 

 

Ochranné pásmo telekomunikačního paprsku není výškovou zástavbou s limitem 17m nad 

okolním terénem dotčeno 
- přístupová síť Český Telecom  
ochranné pásmo: 1,5 m (na obě strany od obrysu kabelu) 
- podzemní vedení místního rozhlasu: 
ochranné pásmo: 1,5 m (na obě strany od obrysu kabelu) 
- vodovod DN 110 mm  
ochranné pásmo: 1,5 m (na obě strany) 
- kanalizace DN 300 mm  
ochranné pásmo: 1,5 m (na obě strany) 
- vrchní vedení VN 35 kV  
ochranné pásmo: 7,0 m ( na obě strany od krajního vodiče ) 
          - severní hranice řešeného území 
- trafostanice VN/NN   
ochranné pásmo:  7m u stožárových TS 

sloupová trafostanice 400 kWA (silnější trafostanice nebude v řešené lokalitě 

navrhována) je zdrojem hluku, který může ve vzdálenosti 15m od 

trafostanice dosáhnout maximálně hodnoty 40 dB, což je dle nařízení vlády č. 

148/2006 – příloha č.3  maximálně povolená hodnota nočního hlukového 

zatížení obytných objektů 
 

Ostatní omezující vlivy 
-  hydrogeologické podmínky 
- radonová aktivita z podloží 
- spádové poměry staveniště a jeho orientace ke světovým stranám 
- území s archeologickými nálezy s platností oznamovací povinnosti podle ustanovení § 22 odst. 

2 zákona č. 20/1987 Sb. o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů 
 

V řešeném území se nenacházejí stanovená záplavová území. 
 

 

G) PODMÍNKY PRO VYMEZENÍ A VYUŽITÍ POZEMKŮ ÚZEMNÍHO SYSTÉMU 

EKOLOGICKÉ STABILITY 

 

Prostory pozemků územního systému ekologické stability nejsou navrženým řešením dotčeny.  
 

 

 

 

H) V PŘÍPADĚ POTŘEBY STANOVENÍ POŘADÍ ZMĚN V ÚZEMÍ (ETAPIZACI) 

 

Pořadí změn v území není stanoveno. 
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I) TECHNICKÉ PODMÍNKY POŽÁRNÍ BEZPEČNOSTI STAVEB, PRO KTERÉ REGULAČNÍ 

PLÁN NAHRAZUJE ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ, V ROZSAHU ZVLÁŠTNÍHO PRÁVNÍHO 

PŘEDPISU 

 

Regulační plán nenahrazuje žádné územní rozhodnutí, proto nejsou podmínky pro požární 

bezpečnost posuzovány. 
 

 

 

 

 


