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1.

ZÁKLADNÍ INFORMACE K PROJEKTU
Město Strmilov leží v Jihočeském kraji na spojnici měst Telč a Jindřichův Hradec.
Skládá se z vlastního Strmilova a místních částí - Česká Olešná, Malý Jeníkov, Leština a Palupín.
Průměrná nadmořská výška oblasti je 558 m n m
Počet obyvatel byl 1412 osob k 1.1.2020 .
V produktivním věku bylo k témuž datu 1180 obyvatel.
Průměrný věk byl 43,55 roků. Z toho vyplývá, že je předpoklad k dalšímu rozvoji města a nárůstu
počtu obyvatel.

Obr.č.1 Strmilovsko

1.1 Historie
Strmilov se nacházel v místech pohraničního hvozdu, který dělil zemi Českou od Moravy a
Rakouska.
Počátky Strmilova jsou přibližně kolem roku 1255, kdy je i první písemná zpráva.
Od roku 1385 je již nazýván městečkem a od té doby má i vlastní znak.
Na modrém štítě je zlatá pětilistá růže s červeným středem a zelenými lístky.
V 17 století prošlo Strmilovem a okolím několik válečných tažení, včetně třicetileté války.
Strmilov byl sídlem moha cechů a dokonce již od roku 1570 zde byl pivovar.
Po velkém požáru v roce 1835 se město obnovilo a vznikly nové ulice.
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Také po roce 1900 byl ve městě rozvoj různých řemesel. Byl obnoven pivovar, fungovala textilní
provozovna a předchůdce firmy na výrobu obalů.

1.2 Současnost
Podmínky pro spokojený život jsou ve Strmilově velmi dobré.


Pracovní možnosti
Velmi slušný základ pro možnost zaměstnání v různých oborech je zajištěn umístěním
v dojezdové vzdálenosti od průmyslových center. Průmyslové aglomerace se nachází v oblastech
kolem měst Jindřichův Hradec, Pelhřimov, Dačice, Jihlava.
V současné době také ve Strmilově působí nezvykle velké množství firem.
Historické kořeny má firma „Tkalcovna Kubák“, která vznikla již v roce 1870. Tkalcovna je známa
svými výrobky po celém Česku.
Také firma TECNOCAP,s.r.o. má původ v 19. století a výrobou obalů se zabývá již od roku 1935.
V roce 1994 byly založeny hned dvě firmy a to „Pražírna kávy KUBÁK“ a KOVOPOR Strmilov
Ten je výrobcem lehkých ocelových konstrukcí.
Velmi zajímavá je i historie firmy KORES. Firma byla založena v roce 1887 a má závody po celém
světe. Ve Strmilově působí od roku 1997.

 Sportovní a kulturní vyžití
Strmilov leží na hranicích tzv. České Kanady.
Proto je zde možnost sportovního vyžití v létě i v zimě. Rybníky, lesy, velká síť cyklostezek.
Kulturní vyžití zajišťují blízké hrady a zámky (Roštejn, Landštejn, Dačice, Jindřichův Hradec) a
blízkost historických měst Telč, Jindřichův Hradec, Dačice.
Bydlení ve Strmilově také zpříjemňují různé možnosti využití volného času po práci nebo po
škole.
Ve městě fungují spolky a svazy. Například Český rybářský svaz se stará o 9 rybníků.
Sportovní vyžití zajišťuje AVZO a Tělovýchovná jednota Jiskra Strmilov.
Spolek KRAFT Strmilov o.s. se stará nejen o sport, ale i o kulturu ve městě.
Veřejnosti jsou také přístupná sportoviště. Nejen venkovní jako fotbalové hřiště, tenisové a
volejbalové kurty, minigolf, ale i vnitřní sportovní hala a tělocvična.
Pro děti i dospělé fungují sportovní oddíly, knihovna, základní umělecká škola.
 Důležité pro fungování města jsou různé služby
Ve Strmilově je výborně zajištěna zdravotní péče.
Je zde ordinace obvodního lékaře, zubního lékaře a dětského lékaře.
Ve Strmilově je také výborně vybavená základní škola a dostatečný prostor pro umístění dětí je i
v mateřské škole.
Starší občané mají k dispozici byty ve dvou domech s pečovatelskou službou. Jeden ve Strmilově
a druhý v místní části Česká Olešná.
Město vytváří co nejlepší podmínky pro život všech generací.
Toto všechno dělá ze Strmilova ideální místo pro bydlení mladých rodin. Chybí však to
nejdůležitější: pozemky pro stavbu rodinných domků.
V současné době nemá město ve vlastnictví žádný pozemek, který by bylo možné ihned nebo
v krátké době nabídnout k výstavbě rodinných domů.
Proto byla zadána studie,která posoudí možnosti výstavby v různých lokalitách a na jejím základě
se rozhodne, kterým směrem se bude řešení nedostatku stavebních míst ubírat.
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Návrh bude akceptovat hlavní cíle projektu Smart City.
 Zapojení do projektu Smart Village Strmilov
Město se zapojilo do konceptu SMARTCITY v podmínkách malých sídel.
Smart Village Strmilov – chytrá řešení pro malá města sleduje hlavní kroky:
1. Budujeme dobré vztahy mezi lidmi
2. Věnujeme pozornost ochraně zdrojů života - přírodě
3. Podporujeme místní soběstačnost
4. Využívejme novinek ze světa technologií, vědy, učme se z příkladů dobré praxe.
Pro každý z těchto kroků je připraven zásobník projektů. Jedná se o soupis záměrů bez
materiálového, finančního a časového ohodnocení. Ty budou řešeny vždy u konkrétních akcí
v reálném čase. Zásobník se také stává podkladem pro případné grantové žádosti. Podle možností
získání grantů bude probíhat výběr projektů ze zásobníku.
Zpracovaná studie také vychází z jednotlivých kroků a navazujícího zásobníku projektů.
 Studie zastavitelných ploch má podle úkolů
V kroku 2 “ Věnujeme pozornost péči o přírodu a naše zdroje života„ zpracovat požadavky na
šetrné zacházení s vodou do plánovaných studií stavebních parcel.
Součástí tohoto kroku je i návrh na zřízení dalších parkovacích míst v intravilánu města. Studie
zastavitelných ploch navrhuje parcely tak, aby nedošlo k navýšení požadavků na parkovací místa.
V kroku 3 „ Podporujeme místní soběstačnost„ posoudit možnosti vzniku nových stavebních míst
a to hlavně na městských pozemcích. Pozemky by město následně vybavilo infrastrukturou a dále
nabídlo hlavně mladým rodinám pro výstavbu.
Výstavba by měla být v souladu s novými technologiemi a poznatky vědy a praxe.
Současně je třeba zajistit, aby výstavba nenarušovala životní prostředí a byla co nejvíce
zaměřena na ekologii a udržitelnost.

2.

ŠETRNÉ ZACHÁZENÍ S VODOU
Šetrné zacházení s vodou v nezměněné krajině je jednoduché. 99% dešťové vody se vsákne,
pohltí je rostliny nebo se vypaří.
Podíl odtoku je velmi nízký a dobře se tvoří zásoby podzemní vody.
S výstavbou sídel, komunikací, s lesnickými a zemědělskými zásahy do krajiny se mění přirozený
hydrologický cyklus.
Část území je tvořena zpevněnými povrchy, které brání prosakování vody zpět do půdy a tím i
doplňování zásob podzemní vody. Místo toho odtéká většina dešťové vody stokou do nejbližšího
recipientu. Takto odtékající voda je poměrně značně znečistěná.
Vznikají kontrasty mezi povodňovými situacemi a vysychajícími toky.
Ke zlepšení zásob podzemních vod je nutné usilovat o vsakování. A to nejen u nové zástavby, ale
i odpojováním stávajících objektu od centrální kanalizace.
Největší negativní dopad má odvádění dešťových vod jednotnou kanalizaci do čistíren odpadních
vod. Relativně čistou dešťovou vodu znečistíme různými toxickými odpady. Proto je nutné novou
kanalizaci vždy budovat jako oddílnou.
Pokud je to možné, upravovat stávající jednotnou kanalizaci na dešťovou a vybudovat nově
splaškovou o menších průměrech.
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Toto řešení nejen zlepší hospodaření s dešťovou vodou, ale pomůže snižovat zátěž čistírny
odpadních vod.

2.1 Hospodaření s dešťovou vodou v průběhu let
Odvodňování měst a akumulace dešťových vod se řešilo již od počátku jejich vzniku.
Například v Babylonu sloužily k zasakování mnoho metrů hluboké šachty. Dokonce se do
takovýchto šachet vypouštěly i odpadní vody z kuchyní a koupelí.
V antice se dešťová voda akumulovala v tak zvaných cisternách, což byly podzemní nádrže o
objemech až 1000 m3
Světový příklad hospodaření s vodou je skalní masiv Masada, který leží v poušti u Mrtvého moře.
Na vrcholu skály je plošina 650 m dlouhá a 300m široká. Tam byly vybudovány v areálu pevnosti
a paláce řady cisteren, které zachycovaly vodu při deštích.
Po zániku římské říše upadlo mnoho znalostí v zapomnění. Vzhledem ke katastrofální hygienické
situaci ve středověku se opět začalo s budováním systémů na zachycení dešťové vody a to dokonce
s jednoduchým filtračním zařízením
Tyto cisterny sloužily například v Benátkách i k zásobování pitnou vodou.

2.2 Hospodaření s dešťovou vodou vzhledem k typu zástavby
Cílem obcí a měst je nový přístup k odvodňování.
Při plánování „Podle typu zástavby“ existují různé možnosti hospodaření s dešťovou vodou
Hlavní základy jsou:
 Snížit přímé odtoky zasakováním dešťových vod
 Na jednotlivých nemovitostech akumulovat odtoky, které se přímo nevsáknou a pomalu je
zasakovat
 využívat dešťové vody
 Oblasti stávajících staveb
Tato oblast je velmi problematická. Možnost zlepšení situace je velmi obtížná.
Jednou z možností je ozelenění střech. Dále využití podzemních nebo nadzemních cisteren na
dešťovou vodu. Ta bude dále využita pro zálivky. Ve městě Strmilov by se jednalo o objekt
městského úřadu, pošty, obchodu nebo některých soukromých objektů ve středu města,
Centrum města Strmilova je upravené tak, aby bylo možné co nejvíce využívat dešťové vody. Je
zde hodně zeleně, záhony, které umožňují vsakování.
 Městské obytné a smíšené oblasti,
Ve Strmilově se jedná o oblast stávající zástavby města. Převažují rodinné domy se zahradami.
Zde je velmi snadné zachycovat dešťové vody pro využití k zalévání zahrad, parkových ploch.
Také komunikace mají ve velké míře navazující travnaté plochy a doplněním vsakovacích rigolů
je možné zlepšit zacházení s dešťovými vodami.
 Oblasti novostaveb
V této oblasti je možné přistoupit k problematice dešťových vod zcela nově.
Již při přípravě staveb dbát na zavádění maximálního množství prvků, které umožní šetrné
zacházení s dešťovými vodami.

Stránka 6

STUDIE PROVEDITELNOSTI
Stavební parcely v k.ú.Strmilov
Možnosti je v tomto případě mnoho:
 Netěsnící způsoby povrchových úprav zpevněných ploch
 Odvádění dešťových vod z nepropustných ploch tak aby byl snížen odtok srážkových vod
 Odvádění srážkových vod povrchově (žlaby, rigoly)
 V parkových plochách používat přírodní příkopy s meandrující trasou
 Srážkové vody zasakovat na pozemcích příslušejících k rodinným domkům
 Na dešťové kanalizaci realizovat dešťové usazovací nádrže před výpustí do vodního toku
 Pro veřejné zpevněné plochy, kde není nebezpečí znečistění vod využívat propustné
materiály.
 Dešťovou vodu ze střech v maximální možné míře zpětně využívat v domácnosti pro praní,
úklid, splachování WC.V případě možnosti využívat dešťovou vodu pro zálivku.
 Teprve přebývající množství odvádět do vsaku.
 Zastřešení objektů v maximální míře doplňovat zelenými střechami.
Šetrné zacházení s dešťovými vodami konkrétně ukazuje následující schéma. Ukazuje všechny
možnosti využití dešťové vody v domácnosti. Zařízení je možno samozřejmě využít i od jiných
výrobců. Návrh vždy vychází z hydrogeologického průzkumu dané oblasti.

Obr.č.2 Využití dešťových vod u rodinného domu

2.3 Hospodaření s dešťovou vodou – zařízení a úpravy
Hospodaření s dešťovou vodou je v několika oblastech:
 Zachycení do vsaku
 Uskladnění
 Zpětné využití.
Podle těchto oblastí se také dělí úpravy a typy zařízení.
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 Zelené střechy
Zelené střechy máme intenzivní, semiintenzivní a extenzivní.
Zelená střecha má několik výhod v situaci, kdy chceme šetrně zacházet s dešťovou vodou.
Může být využita na rovných i šikmých střechách. Ideálně se využije na střechách garáží,
průmyslových hal.
Základní efekty zelených střech jsou:
 Neznečišťuje dešťovou vodu
 Voda se vsakuje v místě dopadu
 retenční vlastnosti pro eliminaci bleskových povodňových srážek a snížení zatížení
kanalizační sítě
 Dále je to zvuková izolace
 Regulace vlhkosti suchého vzduchu (hlavně u městských aglomerací)
 Estetická funkce
 Relaxační efekt
 Zelená střecha také redukuje ve svém okolí značné množství polétavých částic

Obr.č.3 příklad extenzivní střechy
Základní skladby zelené střechy
Zelené střechy se skládají z mnoha vrstev, z nichž není možné žádnou vynechat.








Hydroizolace
Vrstva proti prorůstání kořenů
Separační vrstva
Technické vrstvy
Drenážní vrstvy
Retenční vrstvy
Akumulační vrstvy
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 Filtrační vrstvy
 Substrát
 Vegetace sazenice, vegetační koberce, řízky
Výběr zelené střechy podle jejího typu:
Pokud budeme sledovat odtokový koeficient – C (což je bezrozměrový poměrový koeficient- kolik
odteče vody / celkovým dešťovým srážkám tak zjistíme, že se liší podle typu střech.
Plocha extenzivní suchomilná C=0,55 a méně,55% z běžných normových srážek odtéká ze
střechy
Plocha intenzivní C=0,1 a menší, max 10%
Zelená střecha se sklonem nad 12o c=0,7 a menší, max 70%

Obr.4 Extenzivní zelená střecha s fotovoltaikou

Obr.5 Šikmá intenzivní střecha
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 Šetrné hospodaření s dešťovou vodou na komunikacích a zpevněných plochách
Pro každou variantu šetrného hospodaření s dešťovou vodou je nutné vyhodnotit výsledky
hydrogeologického průzkumu, předpokládané znečištění dešťových vod a plochu, kterou
odvodňujeme.
 Zatravněné plochy-travní porost natrvalo zajišťuje vsakovací schopnost
 Propustné dláždění- voda může pronikat do zeminy
 Tzv. zatravňovací tvárnice-je možno používat i jako parkoviště
 Zatravněné štěrkové plochy- možno využívat jako parkoviště
 Propustný asfalt nebo beton- drží na pískovém podsypu, ve kterém je dešťová voda
zadržena, dokud se nevsákne do zeminy
 Vsakovací průlehy -příkop, určený k vsakování srážek s krátkodobou akumulací

Obr.6 zasakovací průleh-schéma
 Trubní vsakování je podzemní vsakování z trub uložených v pórovitém obsypu, schopném
akumulace.
 Vsakovací jímky- bodové podzemní vsakování srážkových odtoků v šachtách s propustným
dnem.
 Rýhové vsakování- liniové nebo plošné, podpovrchově uspořádané zasakovací zařízenímůže být nadzemní i podzemní přítok.
 Voštinové bloky-slouží k vybudování velkých vsakovacích objemů
 Filtrační jímky – retenční zařízení s čistícím účinkem
 Retenční kanál je vytvořen potrubím o velkém průměru s instalovaným zařízením na
regulaci odtoku
 Retenční nádrž-zachycení vrcholu povodňové vody Zařízení pro využívání dešťové vody
pro zavlažování, čištění, WC a praní
 Zařízení sedimentační a flotační - slouží k úpravě dešťové vody znečištěných z ulic a silnic
Každý příklad se musí řešit individuálně. Například dešťové vody ze střech, chodníků a zelených
ploch jsou převážně neškodné. V jiných případech je třeba vodu před vpuštěním do kanalizace a
jejím vypuštěním do vodoteče filtrovat
Stránka 10

STUDIE PROVEDITELNOSTI
Stavební parcely v k.ú.Strmilov

Obr7.Vočtinový zasakovací blok

Obr.č.8 retenční nádrž

Obr.č.9 Vsakovací jímka
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3.

DALŠÍ MOŽNOSTI ŠETRNÉ VÝSTAVBY
Pro výstavbu nových rodinných, případně bytových domů je třeba uvažovat i s co nejmenšími
nároky na energie. Podle místních podmínek je možné využívat různé zdroje energie, které budou
úsporné nejen při ohřevu teplé vody, ale i vytápění a v letních měsících klimatizování.
Jedná se například o:
 Využití sluneční energie v termických solárních zařízeních, které slouží k ohřevu vody, a
přitápění
 Využití fotovoltaických systémů pro výrobu a uchování elektrické energie
 Využití tepelných čerpadel všech typů k vytápění a chlazení
 Využití fotovoltaických panelů pro veřejné osvětlení.
Využití slunečního začíná být u rodinných domů velmi výhodné i z hlediska ekonomiky.

Obr. 10 Solární systém

4.

VYMEZENÍ ÚČELU STUDIE PROVEDITELNOSTI
S ohledem na koncept SMARTCITY je brán ohled na životní prostředí a to hlavně na energeticky
nenáročné stavby, využití nejnovějších technologií při jejich užívání jako tepelná čerpadla, solární
systémy, fotovoltaické systémy
Dále je kladen důraz na šetrné zacházení s vodou a využití dešťové vody v domácnosti. Snaha o
svedení veškeré přebytečné dešťové vody do vsaku.
Šetrné zacházení s dešťovou vodou se předpokládá i u vody z komunikací a zpevněných ploch..
V rámci zachování venkovského rázu krajiny je uvažováno s co největší plochou zahrad a
zelených ploch v okolí.
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Rodinné domy budou navrženy tak, aby bylo možno na střechy umístit solární panely pro ohřev
teplé vody a přitápění , nebo fotovoltaické panely. V každé posuzované lokalitě bude řešen i
dostatek parkovacích míst pro majitele domků a návštěvy.
Materiály pro výstavbu budou splňovat požadavky pro co nejnižší spotřebu energií.
Pro posouzení byly vybrány tři oblasti. Pro každou oblast byla zpracováno několik studií zastavění
Parcely se liší velikostí, vlastnictvím i možností napojení na inženýrské sítě a dopravním řešením.
Jedná se o parcely p. č.2954/1,p.č.1400 a soubor parcel ,kde největší část tvoří p.č.1227/2 a p.č.
1227/14
Studie jsou udělány s ohledem na potřeby zjednodušeného posouzení vhodnosti řešených
lokalit a jejich kapacit pro výstavbu.
Pro zpracování projektové dokumentace musí být doplněny údaje z geologického a
hydrogeologického průzkumu, výškové zaměření a posouzení kapacit připojovacích míst
inženýrských sítí.

5.

NOVÉ STAVEBNÍ PARCELY
V současné době nemá město Strmilov k dispozici žádnou stavební parcelu. V soukromém
vlastnictví je několik stavebních parcel, které jsou připraveny k zahájení stavby. Majitelé většinou
očekávají, že stavbu budou zajišťovat jejich děti. Prodávat tyto parcely zatím nemají v úmyslu .
Další plochy, které jsou v územním plánu určené pro budoucí výstavbu nemají vybudované
inženýrské sítě a komunikační napojení na dopravní obslužnost města.
Proto bylo vybráno několik pozemků, které jsou v soukromém vlastnictví nebo ve vlastnictví obce
k posouzení jejich vhodnosti pro výstavbu.
Pozemky byly hodnoceny z hlediska možnosti výstavby rodinných domku, napojení na sítě a
dopravní obslužnost.
V případě, že nejsou v majetku obce, tak i z hlediska možnosti vykoupení.
Studie nehodnotí nákladovost řešení. Není to možné vzhledem k nedostatku informací například
z geologického a hydrogeologického průzkumu, který ovlivňuje cenu jednotlivých stavebních objektů.
Průzkum byl proveden pouze na městských pozemcích u výjezdu ze Strmilova.

6.

POSUZOVANÉ PLOCHY

6.1 Studie zastavění pozemku 2954/1
 Název stavby:
RD na parcele 2954/1 včetně technické a dopravní infrastruktury
 Místo stavby:
Strmilov,Okres Jindřichův Hradec, Jihočeský kraj
 Katastrální území, parcelní číslo, výměra, druh (kultura) pozemku
Pozemek pro výstavbu domků
 K.Ú Strmilov 756962
 Parc.č. 2954/1
 Výměra 6095 m2,
 Druh pozemku : orná půda
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 Způsob ochrany : zemědělský půdní fond
 Vlastnické právo: Soukromý majitel

Obr.č.11 Pozemek pro výstavbu domů
Pozemek pro napojení na technickou a dopravní infrastrukturu








K.Ú Strmilov 756962
Parc.č.2954/4
Výměra 402 m2,
Způsob využití ostatní komunikace
Druh pozemku ostatní plocha.
Způsob ochrany – nejsou evidovány žádné způsoby ochrany
Vlastnické právo Město Strmilov, Náměstí 60,37853 Strmilov

Obr.č.12.Pozemek pro příjezdovou cestu
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 Objekt na parcele, způsob využití:
Pozemky jsou bez zástavby.
Na pozemku 2954/1 se vyskytuje travní porost.
Na pozemku 2954/4 uježděná cesta a travní porost
 Předmět projektové dokumentace
Předmětem projektové dokumentace je studie umístění rodinných domů a technické a dopravní
infrastruktury.
Rodinné domy jsou navrženy samostatně stojící, s garáží.
Celý pozemek pro budoucí výstavbu
by bylo nutné získat do vlastnictví města. Výstavba by proběhla pouze na pozemcích města,
včetně nezbytného napojení na dopravní a technickou infrastrukturu.

Obr.č.13.RD na parcele 2954/1
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 Stupeň projektové dokumentace
Studie
Veškeré uvedené údaje odpovídají březnu 2022.
 Pozemní objekty
Je navrženo rozdělení pozemku na sedm stavebních parcel pro umístění samostatně stojících
rodinných domků a parcela ,na které bude umístěna komunikace a zpevněné plochy.Tato parcela
zůstane ve vlastnictví města .
 Objekt SO 01 – Rodinný dům 1 ,samostatně stojící, přízemí, podkroví, šikmá střecha
 Objekt SO 02 – Rodinný dům 2 ,samostatně stojící, přízemí, podkroví, šikmá střecha
 Objekt SO 03 – Rodinný dům 3 ,samostatně stojící, přízemí, podkroví, šikmá střecha
 Objekt SO 04 – Rodinný dům 4 ,samostatně stojící, přízemí, podkroví, šikmá střecha
 Objekt SO 05 – Rodinný dům 5 ,samostatně stojící, přízemí, podkroví, šikmá střecha
 Objekt SO 06 – Rodinný dům 6 ,samostatně stojící, přízemí, podkroví, šikmá střecha
 Objekt SO 07 – Rodinný dům 7 ,samostatně stojící, přízemí, podkroví, šikmá střecha
Všechny domky mají garáž.
Součástí objektů je i zázemí RD (domovní sítě, akumulační nádrž, vsakovací bloky, opěrné zídky,
oplocení, zpevněné plochy)
O dalších objektech na pozemku se neuvažuje, popřípadě se jedná o objekty, u kterých není
vyžadováno rozhodnutí o umístění stavby či územní souhlas. Jedná se například o drobné terénní a
sadové úpravy atd.
Veškeré dešťové vody z domů a zpevněných ploch budou zachycována pro další použití, nebo do
vsaku.
Předpokládá se vytápění tepelnými čerpadly.
Vzhledem k zastřešení šikmou střechou, je možné využít i fotovoltaické panely.
 Inženýrské objekty a sítě
Jedná se o dopravní a technickou infrastrukturu kolem objektů RD Příjezdová komunikace a
inženýrské sítě by byly vedeny přes městský pozemek 2954/4.Tento spojuje ulici Nivka
s předmětnou parcelou vhodnou pro výstavbu.
 Objekt SO 08 - Komunikace
 Objekt SO 09 - Dešťová kanalizace
 Objekt SO 10 - Splašková kanalizace
 Objekt SO 11 - Vodovod
 Objekt SO 12 - Rozvody nízkého napětí
 Objekt SO 13 - Veřejné osvětlení
 Objekt SO 14 - Plynovod -není nutný
Komunikace je navržena obousměrná, s obratištěm, charakter pro obytné zóny.
Dešťová voda z komunikace do vsaku.
 Výrobní objekty, technologická zařízení
Na stavebním pozemku se neuvažuje umístění výrobního či nevýrobního zařízení.
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 Mapové podklady
Mapové listy 1 : 10000
Katastrální mapy - vektorizované
Ortofotomapy
Nebylo provedeno výškové zaměření.
Požadavky ze zadání studie pro výběr parcel pro výstavbu RD ve Strmilově – město Strmilov
Pochůzky v terénu, fotodokumentace

Obr.č.14 Umístění pozemku 2954
 Popis parcel na pozemku.
Pozemek p.č.2954/1 by byl rozdělen na osm parcel. Sedm parcel pro umístění rodinných domků
s příslušenstvím a jedna parcela pro umístění komunikace, parkovacích stání a technické
infrastruktury. Jiné parcely by nebyly výstavbou rodinných domů a příslušné technické a dopravní
infrastruktury dotčeny.
Pozemky pro výstavbu jsou navrženy velmi nadstandardní velikosti od 6915 m2 do 871 m2.
Pozemek pro dopravní a technickou infrastrukturu je v šířce 8 m, což umožňuje i vedení sítí. Další
parkovací místa by bylo možné zřídit i podél komunikace na pozemku 2954/4.
 Tvar pozemku
Pozemek určený pro výstavbu tvoří celek, který má nepravidelný tvar.
Pozemek pro napojení na ulici Nivky je obdélníkový
 Terén
Pozemek je mírně svažitý k blízké vodoteči.
V současnosti je pozemek zatravněný s vrstvou ornice, která by byla před vlastní stavbou ze
staveniště odstraněna a uložena na mezideponii. Ornice z prostoru budoucích rodinných domků by
byla zpětně použita pro sadové úpravy.
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Ornice z prostoru komunikace by byla použita pro terénní a sadové úpravy kolem komunikace na
pozemcích města.
 Ohraničení
Pozemek pro výstavbu RD sousedí s plochou určenou pro funkci lesa a zahradami.
Pozemek pro napojení na ulici Nivky sousedí rodinnými domy a zahradami.
 Stavby na pozemku
Oba pozemky jsou volné, bez zástavby.
 Okolí stavby
V blízkém okolí se nachází rodinné domy, penzion, zahrady.
Pozemek sousedí plochou určenou pro funkci lesa.
A v blízkosti se nachází vodoteč
Pozemek se dotýká ochranného pásma lesa a vodoteče.
 Údaje o souladu stavby s územně plánovací dokumentací
Podle územního plánu se pozemek nachází v plochách pro bydlení

Obr.č.15 Územní plán oblasti pozemku 2954/1
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Plochy bydlení – B
Hlavní využití:
Plochy bydlení zahrnují činnosti, děje a zařízení související bezprostředně s bydlením.
Přípustné využití:
 rodinné domy, bytové domy, související dopravní a technická infrastruktura, veřejná
prostranství
 zeleň různých forem (např. veřejná, vyhrazená, zahrady, izolační, krajinná)
Nepřípustné využití:
 činnosti, děje a zařízení, které narušují kvalitu prostředí a pohodu bydlení, nebo takové
důsledky vyvolávají druhotně
Podmíněně přípustné využití:
 související občanské vybavení v případě, že se nejedná o budovy obchodního prodeje o
výměře větší než 1000 m2
 další stavby a zařízení, (např. zázemí ke stavbě hlavní veřejná a soukromá hřiště, dětská
hřiště, bazény, přístřešky, altány) v případě, že nesnižují kvalitu prostředí a pohodu
bydlení ve vymezené ploše, jsou slučitelné s bydlením a slouží zejména obyvatelům
v takto vymezené ploše
Podmínky prostorového uspořádání a ochrany krajinného rázu:
 výšková regulace zástavby maximálně 2 nadzemní podlaží
 stabilizované území – v Strmilově ve vazbě na centrum maximálně 2 nadzemní podlaží,
v okrajových částech Strmilova a v ostatních sídlech a samotách 1 nadzemní podlaží
 plochy změn – dle územních podmínek viz kap. C)2. Vymezení zastavitelných ploch
Návrh je v souladu s územně plánovací dokumentací
 Nová stavba nebo změna dokončené stavby
Novostavba.
 Účel užívání stavby
Objekty budou sloužit k trvalému bydlení
 Trvalá nebo dočasná stavba
Trvalá stavba.
 Údaje o ochraně stavby podle jiných právních předpisů
Žádný objekt na pozemku není kulturní památkou.
 Údaje o dodržení technických požadavků na stavby a obecných technických požadavků
zabezpečujících bezbariérové užívání staveb
Projektová dokumentace bude zpracována v souladu se stavebním zákonem 183/2006 Sb. ve
znění novely 225/2017 Sb., především s požadavky vyhlášky č. 268/2009 Sb. ve znění novely č.
323/2017 Sb., vyhlášky č. 398/2009 Sb. a č. 501/2006 Sb. ve znění novely č. 431/2012 Sb.
Vše ve znění pozdějších předpisů, především novely stavebního zákona č. 225/2017 Sb.
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 Údaje o splnění požadavků dotčených orgánů a požadavků vyplývajících z jiných právních
předpisů
Z hlediska obecných požadavků orgánů činných ve stavebním řízení nejsou známy žádné
překážky bránící navržené výstavbě.
Požadavky a stanoviska dotčených orgánů a účastníků řízení budou uvedeny v dokladové části
projektové dokumentace.
 Seznam výjimek a úlevových řešení
Bude nutno vyřešit výjimku z ochranného pásma lesa nebo stavby přizpůsobit.
 Základní bilance stavby
Potřeby a spotřeby médií a hmot
Standardní a dle požadavků pro daný typ stavby.
Základní předpoklady výstavby
Termíny vzhledem ke stupni projektové dokumentace nejsou známy.
Časové údaje o realizaci stavby
Pro inženýrské sítě, dopravní stavby se dá dle dříve realizovaných staveb a rozsahu uvažovat s 8
měsíci. Jde o předpokládanou dobu výstavby při obvyklém postupu výstavby.
 Orientační náklady stavby
Náklady všech objektů technické a dopravní infrastruktury se dají předpokládat 4,5 mil Kč
Cena stavby byla stanovena na základě zkušeností z obdobných, vyprojektovaných a již
realizovaných staveb. Jedná se o cenu průměrnou, tudíž orientační, v cenové úrovni roku 2022, bez
DPH
 Navrhované parametry stavby
Stavební objekty SO 01 - SO 07
Vzhledem k tomu, že na pozemku není proveden geologický a hydrogeologický průzkum, není
možné v současné době blíže specifikovat stavby rodinných domů, co se týká například způsobu
založení, budování podzemního podlaží a podobně.
Doporučení:
Stavby s jedním nadzemním podlažím a podkrovím nebo typu bungalov. Garáže s rovnou
střechou.
Obvodový plášť je doplněn kontaktním zateplovacím systémem ETICS – izolace z minerální vaty,
Zdrojem vytápění je tepelné čerpadlo vzduch-voda , podlahové topení ve všech prostorách.
Vzduchotechnika je pouze v nezbytném rozsahu - nucené větrání prostor, kde není možné větrat
okny či štěrbinami, odvětrání digestoře. S klimatizací se nepočítá, pouze s chlazením pomocí
tepelného čerpadla. Zdravotechnika standardní.
 Technické řešení
Objekty budou napojeny na a vodovodní řad, splaškovou kanalizaci a vedení elektro. Je možné i
napojení na plynovod. Přípojky budou realizovány před výstavbou objektu. Poloha přípojných míst
je zřejmá z návrhové koordinační situace.
Objekty bude z hlediska požární bezpečnosti řešeny dle současných platných předpisů a norem
(zákonů a vyhlášek o požární ochraně a podle platného kodexu norem požární bezpečnosti).
 Kritéria tepelně technického hodnocení
Stavba bude navržena v souladu s předpisy a normami pro úsporu energií a ochrany tepla. Bude
splňovat požadavky platných norem.
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 Energetická náročnost stavby
Jedná se o stavby s téměř nulovou spotřebou energie
 Posouzení využití alternativních zdrojů energií
Vzhledem k zastřešení šikmou střechou je možno uvažovat s využitím kolektorů pro ohřev teplé
vody nebo fotovoltaických panelů pro získání elektrické energie.
 Zásady řešení parametrů stavby
Větrání bude umožněno přirozeně okenními otvory a pomocí vzduchotechniky.
Denní osvětlení a proslunění bude zajištěno dostatečnou plochou navržených prosklených výplní
otvorů.
 Zásady řešení vlivu stavby na okolí
Budou použity pouze nezávadné materiály. Nové konstrukce a prvky splňují veškeré hygienické a
technické požadavky pro výstavbu.
Bude posouzeno využití tepelných čerpadel z hlediska hlukové zátěže na okolní objekty.
V rámci dokumentace bude taktéž posouzen hluk způsobený při provádění stavebních prací a
způsob zajištění jeho minimalizace tak, že se splní veškeré obecné zásady pro ochranu před
nadměrným hlukem
 Ochrana před pronikáním radonu z podloží
Patřičná opatření budou provedena v návaznosti na radonový průzkum – v celé aglomeraci města
Strmilova je střední radonová zátěž.
 Ochrana před bludnými proudy
V okolí nejsou známy žádné bludné proudy.
 Ochrana před technickou seizmicitou
Stavba se nenachází v poddolovaném ani v seizmickém území.
Ochranu před technickou seizmicitou není třeba řešit, v budově není uvažován žádný provoz,
který by vyvozoval účinky technické seizmicity.
 Ochrana před hlukem
Objekt bude dostatečně zvukově izolován a chráněn proti vnějším vlivům.
Bude posouzeno využití tepelných čerpadel z hlediska hlukové zátěže na okolní objekty.
Z hlediska ochrany proti hluku budou stavby splňovat požadavky nařízení vlády a platných norem
k ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací.
 Protipovodňová opatření
Řešené území leží mimo záplavové území.
 Ostatní účinky
Jiné negativní účinky nejsou známy.
 Napojovací místa technické infrastruktury
Objekt bude napojen na vodovodní řad, splaškovou kanalizaci a vedení elektro. O napojení na
plyn bude rozhodnuto při zpracování projektu pro územní řízení. Přípojky budou realizovány před
výstavbou objektu. Poloha přípojných míst je zřejmá z koordinační situace.
SO 09 dešťová kanalizace
Dešťové vody z řešeného území (pouze komunikací, parkovacích ploch) budou napojeny do
dešťové kanalizace, která bude zaústěna do retenční nádrže a následně vsakovacích bloků.
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Podél komunikace bude je doporučeno zřídit vsakovací průleh nebo rýhové vsakování. Tato
výpomoc vsakování dešťové vody bude v zeleném pásu podél komunikace - na pozemku města.
Výpočet návrhových parametrů bude na základě hydrogeologického průzkumu a hydrotechnického
výpočtu.
Dešťové vody z pozemků jednotlivých rodinných domů budou řešeny v rámci jednotlivých parcel
Svod srážkové vody ze střechy bude sveden do nádrže na využití srážkové vody. Ta bude dále
využita např. pro splachování WC v objektu. Dále bude využívána na zalévání zahrady. Přebytečná
voda bude přesměrována do zasakovacího systému, nebo odvedena do blízké vodoteče. Vzhledem
k velikosti zahrad se dá předpokládat minimum vody, která by se nestačila vsáknout.
Výpočet návrhových parametrů bude vždy pro každý rodinný dům samostatně a to na základě
hydrogeologického průzkumu a hydrotechnického výpočtu.
SO 10 splašková kanalizace
Splaškové vody z řešeného území budou navrženými stokami napojeny do stávající splaškové
kanalizace. Z nové stoky splaškové kanalizace bude celkem 7 ks odboček na městském pozemku
s kontrolní šachtou.
SO 11 vodovod
Nově navržený vodovodní řad bude napojen na stávající vodovodní řad.
Ke každému rodinnému domu bude pomocí navrtávacího pasu připojena vodovodní přípojka
ukončená ve vodoměrné šachtě vodoměrem.
SO 12 rozvody nízkého napětí
V dané lokalitě bude proveden nový rozvod připojení NN pro 7 rodinných domů. Místo napojení
rozvodů NN bude upřesněno provozovatelem distribuční sítě firmou E.ON.
Konečný návrh rozvodů NN bude v kompetenci firmy EON a.s..
SO 13 Veřejné osvětlení
Z důvodu nově přistavované obytné části dojde i k nutnosti elektrického připojení těchto rodinných
domů společně s nasvícením pomocí veřejného osvětlení
Variantně je možné veřejné osvětlení pomocí fotovoltaických panelů. Sloupy VO jsou v nově
budované části umístěny 50cm od okraje vozovky.
SO 14 plynovod
Podle situace bude možné řešit plynofikaci oblasti.
 Napojení území na stávající dopravní infrastrukturu
Oblast RD bude napojena na vozovku v ulici Nivky
Pozemek je snadno dostupný, je splněn požadavek na příjezd vozidel komunálního odpadu,
hasičského záchranného sboru, záchranné služby apod.
SO 08 Příjezdová komunikace
Stavební objekt komunikací zahrnuje jednopruhovou obousměrnou účelovou komunikaci a
přilehlé zpevněné plochy určené pro parkování a odstavování osobních automobilů před jednotlivými
domy.
Řešená jednopruhová obousměrná účelová komunikace délky přibližně 170 m bude komunikací
slepou. Dopravně napojena bude na průjezdní úsek ulice Nivky.
Volná šířka navržené vozovky je 3,5 m a bude lemována betonovými silničními obrubníky
s převýšením 100mm. V prostoru samostatných sjezdů budou osazeny nájezdové silniční obrubníky
s převýšením 20mm.
 Doprava v klidu
Jedná se o uzavřený areál rodinných domků.
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Pro daný typ stavby s aktivitami v ní provozovanými vychází výpočtem dle ČSN 73 6110 potřebný
počet 1 odstavná stání/1 dům. Při výpočtu bylo postupováno dle vzorce:
N = O0 . Ka + P0 .ka .kp
Parkování je umožněno na pozemcích budoucích majitelů RD v počtu 2 ks pro každý dům.
Zpevněné plochy před jednotlivými domy umožňovat vjezd do garáže i pohodlné parkování
(minimálně 2 odstavná stání), tak i pěší obslužnost jednotlivých RD.
Dále bude vybudováno 12 podélných parkovacích stání. Další dvě parkovací stání je možno
vybudovat kolem komunikace na pozemku 2954/4.
Zpevněné plochy budou zpevněny vsakovací dlažbou.
Parkovací stání je doporučeno vytvořit nze vsakovací dlažby. Nejvýhodnějším materiálem pro
povrch komunikace by byl propustný asfalt.
Skutečně použité materiály závisí na hydrogeologickém průzkumu a vsakovacích zkouškách.
 Pěší a cyklistické stezky
V blízkosti objektu se nenacházejí žádné cyklostezky, jejichž provoz by mohl být výstavbou
narušen.
 Terénní úpravy
V rámci terénních úprav dojde k vytvarování zahrad budoucích RD.
Veškeré terénní úpravy budou řešeny budoucími majiteli. Podél pozemku bude výšková úroveň
rostlého terénu neměnná – sousední pozemky nebudou výkopy či násypy ovlivněny
 Použité vegetační prvky
Budou řešeny vlastníky objektů.
 Biotechnická opatření
V rámci této studie se neřeší.
 Ostatní úpravy pozemku
Oplocení bude nově podél soukromých parcel nově vybudovaných objektů. Vzhledem
k dostatečné velikosti parcel a odstupu od komunikace je možné oplocení celých pozemků. Popis
vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana
Navrhovaná stavba vychází z požadavků územního plánu pro danou lokalitu. Stavba nemá negativní
dopad na životní prostředí, ani na životní podmínky obyvatel.
Na pozemku se nebude nacházet žádný výrobní objekt. Jsou použity pouze nezávadné,
k životnímu prostředí šetrné materiály.
Okolí nebude nikterak omezeno nebo ovlivněno.
Objekty svým charakterem využití nemají a nebudou mít negativní vliv na životní prostředí.
Zamýšlená stavba nepodléhá posuzování vlivů záměru na životní prostředí podle zákona č.
100/2001 Sb. – příloha č.1, ve znění novely 39/2015 Sb. Nejedná o záměr podléhající posouzení ani
vyžadující zjišťovací řízení.
 Ovzduší
Stavba svým provozem kvalitu ovzduší neovlivní.
 Hluk
Ochrana před hlukem zvenčí dovnitř - navrhované řešení území nebude zatěžovat okolí
nadlimitním hlukem

Stránka 23

STUDIE PROVEDITELNOSTI
Stavební parcely v k.ú.Strmilov
 Voda
Odtokové poměry na pozemku zůstávají neměnné. Stavby nebudou mít vliv na povrchové a
podzemní vody.
 Odpady
Veškeré odpady vzniklé stavbou budou zneškodňovány vytříděné podle druhů a kategorií odpadů
dle vyhlášky Ministerstva životního prostředí č. 93/2016 Sb.
 Půda
Přebytečná půda bude uložena na staveništi a použita pro zpětné vyrovnání terénu.
Výpočet ploch určených k vyjmutí ZPF bude součástí přílohy souhrnné technické zprávy
 Ochrana dřevin
Stavba neovlivní přírodu a krajinu a nepřeruší vazby v krajině.
 Ochrana památných stromů
V dosahu staveniště se žádné památné stromy nevyskytují.
 Ochrana rostlin a živočichů
V dosahu staveniště se nevyskytují žádné rostliny a živočichové, které by bylo nutné chránit podle
zvláštních právních předpisů.
 Ekologické funkce a vazby v krajině
Neřeší se v souvislosti s daným stavebním záměrem.
 Vliv na soustavu chráněných území Natura 2000
Daný stavební záměr nemá žádný vliv na soustavu chráněných území Natura 2000.
 Návrh zohlednění podmínek ze závěru zjišťovacího řízení nebo stanoviska EIA
Netýká se daného stavebního záměru.
 Navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany podle
jiných právních předpisů
Žádná ochranná a bezpečnostní pásma si stavební záměr nevyžádá.
 Závěr:
Výstavba je možná a vhodná. V případě získání pozemku do majetku města by bylo vhodné
zahájit práce na výškopisném zaměření pozemku a na průzkumech.

6.2 Studie zastavění pozemku 1400
Využití pozemku je řešeno ve dvou variantách
 Název stavby:
RD Strmilov včetně technické a dopravní infrastruktury na parcele 1400
 Místo stavby:
Strmilov,Okres Jindřichův Hradec, Jihočeský kraj
 Katastrální území, parcelní číslo, výměra, druh (kultura) pozemku
 K.Ú Strmilov 756962
 Parc.č. 1400
 Výměra 2382 m2,
 Druh pozemku zahrada,
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 Způsob ochrany zemědělský půdní fond
 Vlastnické právo: Město Strmilov,Náměstí 60,37853 Strmilov

Obr.č.16. pozemek 1400
 Objekt na parcele, způsob využití:
Pozemek je bez zástavby, pouze 10 m2 je bráno jako zastavěná plocha..
Na pozemku se vyskytuje travní porost.
 Varianty
1. samostatně stojící rodinné domy
2. řadové domy jedno nebo dvoupokojové – startovací a sociální byty

Obr.č.17.Náhled na pozemek 1400
Varianta č.1
Předmět projektové dokumentace
Předmětem projektové dokumentace je novostavba 5ti rodinných domů a technické a dopravní
infrastruktury. Rodinné domy jsou navrženy samostatně stojící.
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Stupeň projektové dokumentace
Studie
Veškeré uvedené údaje odpovídají březnu 2022.

Obr.č.18 RD Strmilov na parcele 1400, varianta 1
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 Pozemní objekty
Jedná se o rodinné domy samostatně stojící
 Objekt SO 01 – Rodinný dům 1, samostatně stojící, přízemí, podkroví, šikmá střecha
 Objekt SO 02 – Rodinný dům 2, samostatně stojící, přízemí, podkroví, šikmá střecha
 Objekt SO 03 – Rodinný dům 3, samostatně stojící, přízemí, podkroví, šikmá střecha
 Objekt SO 04 – Rodinný dům 4, samostatně stojící, přízemí, podkroví, šikmá střecha
 Objekt SO 05 – Rodinný dům 5, samostatně stojící, přízemí, podkroví, šikmá střecha
Všechny domky mají parkovací přístřešek.
Součástí objektů je i zázemí RD (domovní sítě, akumulační nádrž, vsakovací bloky, opěrné zídky,
oplocení, zpevněné plochy)
O dalších objektech na pozemku se neuvažuje, popřípadě se jedná o objekty, u kterých není
vyžadováno rozhodnutí o umístění stavby či územní souhlas. Jedná se například o drobné terénní a
sadové úpravy atd.
Veškeré dešťové vody z domů a zpevněných ploch budou zachycována pro další použití, nebo do
vsaku.
Vytápění tepelnými čerpadly. Je možno uvažovat i o umístění solárních panelů na ohřev vody a
případně fotovoltaiky.
 Inženýrské objekty a sítě
Jedná se o dopravní a technickou infrastrukturu kolem objektů RD. Komunikace je vedena na
pozemku města
 Objekt SO 06 - Komunikace
 Objekt SO 07 - Dešťová kanalizace
 Objekt SO 08 - Splašková kanalizace
 Objekt SO 09 - Vodovod
 Objekt SO 10 - Rozvody nízkého napětí
 Objekt SO 11 - Veřejné osvětlení
Komunikace je navržena obousměrná, s obratištěm Charakter pro obytné zóny. U nájezdu ze
stávající zpevněné cesty bude muset být zahloubena a po obvodech bude vybudována opěrná zeď.
Dešťová voda z komunikace do vsaku.
 Výrobní objekty, technologická zařízení
Na stavebním pozemku se neuvažuje umístění výrobního či nevýrobního technologického
zařízení.
 Mapové podklady
Mapové listy 1 : 10000
Katastrální mapy - vektorizované
Ortofotomapy
Nebylo provedeno výškové zaměření.
Požadavky se zadání studie pro výběr parcel pro výstavbu RD ve Strmilově – město Strmilov
Pochůzky v terénu, fotodokumentace
 Popis parcel na pozemku
Pozemek p.č.1400 by byl rozdělen na šest parcel. Pět parcel pro umístění rodinných domků
s příslušenstvím a jedna parcela pro umístění komunikace, parkovacích stání a technické
infrastruktury.
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Jiné parcely by nebyly výstavbou rodinných domů a příslušné technické a dopravní infrastruktury
dotčeny.
Pozemky pro výstavbu jsou dostačující pro umístění menších rodinných domků. Jsou navrženy ve
velikosti od 260 m2 do 290 m2.
Pozemek pro dopravní a technickou infrastrukturu je v šířce 5 m,což umožňuje i vedení sítí.Další
parkovací místa vzhledem k velikosti pozemku není možno zajistit.
 Tvar pozemku
Pozemek určený pro výstavbu tvoří celek, který má obdélníkový tvar.
 Terén
Pozemek je rovinatý.
V současnosti je pozemek zatravněný s vrstvou ornice, která by byla před vlastní stavbou ze
staveniště odstraněna a uložena na mezideponii .Ornice z prostoru budoucích rodinných domků by
byla zpětně použita pro sadové úpravy. Ornice z prostoru komunikace by byla použita pro terénní a
sadové úpravy kolem komunikace na pozemcích města.
 Ohraničení
Pozemek pro výstavbu RD sousedí s pozemkem m1398 druh pozemku – trvalý travní porost.
Způsob ochrany – zemědělský půdní fond, vlastnické právo soukromé a z pozemkem 1403,
druh pozemku zahrada, ochrana zpf, vlastnictví soukromé
S pozemkem 4101/1 ostatní komunikace ostatní plocha, vlastnictví – město Strmilov
 Stavby na pozemku
Pozemek je volný bez zástavby.
 Okolí stavby
Ve vzdálenějším okolí se nachází Rodinné domy a zahrady.

Obr.č.19. Uzemní plán v oblasti pozemku 1400
 Údaje o souladu stavby s územně plánovací dokumentací
Podle územního plánu se pozemek nachází v plochách pro bydlení
Plochy bydlení – B
Hlavní využití:
 Plochy bydlení zahrnují činnosti, děje a zařízení související bezprostředně s bydlením.
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Přípustné využití:
 rodinné domy, bytové domy, související dopravní a technická infrastruktura, veřejná
prostranství
 zeleň různých forem (např. veřejná, vyhrazená, zahrady, izolační, krajinná)
Nepřípustné využití:
 činnosti, děje a zařízení, které narušují kvalitu prostředí a pohodu bydlení, nebo takové
důsledky vyvolávají druhotně
Podmíněně přípustné využití:
 související občanské vybavení v případě, že se nejedná o budovy obchodního prodeje o
výměře větší než 1000 m2
 další stavby a zařízení, (např. zázemí ke stavbě hlavní veřejná a soukromá hřiště, dětská
hřiště, bazény, přístřešky, altány) v případě, že nesnižují kvalitu prostředí a pohodu
bydlení ve vymezené ploše, jsou slučitelné s bydlením a slouží zejména obyvatelům
v takto vymezené ploše
Podmínky prostorového uspořádání a ochrany krajinného rázu:
 výšková regulace zástavby maximálně 2 nadzemní podlaží
 stabilizované území – v Strmilově ve vazbě na centrum maximálně 2 nadzemní podlaží,
v okrajových částech Strmilova a v ostatních sídlech a samotách 1 nadzemní podlaží
 plochy změn – dle územních podmínek viz kap. C)2. Vymezení zastavitelných ploch
Většina plochy vyhovuje, pro poslední objekt by bylo nutné upravit územní plán.
 Nová stavba nebo změna dokončené stavby
Novostavba.
 Účel užívání stavby
Objekty budou sloužit k trvalému bydlení
 Trvalá nebo dočasná stavba
Trvalá stavba.
 Údaje o ochraně stavby podle jiných právních předpisů
Žádný objekt na pozemku není kulturní památkou.
 Údaje o dodržení technických požadavků na stavby a obecných technických požadavků
zabezpečujících bezbariérové užívání staveb
Projektová dokumentace bude zpracována v souladu se stavebním zákonem 183/2006 Sb. ve
znění novely 225/2017 Sb., především s požadavky vyhlášky č. 268/2009 Sb. ve znění novely č.
323/2017 Sb., vyhlášky č. 398/2009 Sb. a č. 501/2006 Sb. ve znění novely č. 431/2012 Sb.
Vše ve znění pozdějších předpisů, především novely stavebního zákona č. 225/2017 Sb.
 Údaje o splnění požadavků dotčených orgánů a požadavků vyplývajících z jiných právních
předpisů
Z hlediska obecných požadavků orgánů činných ve stavebním řízení nejsou známy žádné
překážky bránící navržené výstavbě.
Požadavky a stanoviska dotčených orgánů a účastníků řízení budou uvedeny v dokladové části
projektové dokumentace.
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 Seznam výjimek a úlevových řešení
Bude nutno vyřešit soulad s územním plánem.
 Základní bilance stavby
Potřeby a spotřeby médií a hmot
Standardní a dle požadavků pro daný typ stavby.
Základní předpoklady výstavby
Termíny vzhledem ke stupni projektové dokumentace nejsou známy.
Časové údaje o realizaci stavby
Pro inženýrské sítě, dopravní stavby se dá dle dříve realizovaných staveb a rozsahu uvažovat s 8
měsíci. Jedná se o předpokládanou doba výstavby při obvyklém postupu výstavby.
 Orientační náklady stavby
Náklady všech objektů technické a dopravní infrastruktury se dají předpokládat 4,0 mil Kč
Cena stavby byla stanovena na základě zkušeností z obdobných, vyprojektovaných a již
realizovaných staveb. Jedná se o cenu průměrnou, tudíž orientační, v cenové úrovni roku 2022, bez
DPH
K tomu je třeba připočítat náklady na úpravu stávající komunikace na parcele 4101/1 a přivedení
inženýrských sítí.
V případě, že by bylo možné uvažovat se zástavbou i vedlejších pozemků, celé podmínky
zástavby se změnily a došlo by také ke snížení nákladů na technickou a dopravní infrastrukturu.
 Navrhované parametry stavby
Stavební objekty SO 01 - SO 05
Vzhledem k tomu, že na pozemku není proveden geologický a hydrogeologický průzkum, není
možné v současné době blíže specifikovat stavby rodinných domů, co se týká například způsobu
založení, budování podzemního podlaží a podobně.
Doporučení:
Stavby s jedním nadzemním podlažím a podkrovím. Místo garáží jsou navrženy přístřešky pro
automobily.
Obvodový plášť je doplněn kontaktním zateplovacím systémem ETICS – izolace z minerální vaty,
Zdrojem vytápění je tepelné čerpadlo vzduch-voda , podlahové topení ve všech prostorách.
Vzduchotechnika je pouze v nezbytném rozsahu - nucené větrání prostor, kde není možné větrat
okny či štěrbinami, odvětrání digestoře. S klimatizací se nepočítá. Chlazení tepelným čerpadlem.
Zdravotechnika standardní.
Je možné i jako dřevostavby.
 Technické řešení
Objekty budou napojeny na a vodovodní řad, splaškovou kanalizaci a vedení elektro. Přípojky
budou realizovány před výstavbou objektu. Poloha přípojných míst je zřejmá z návrhové koordinační
situace.
Objekty bude z hlediska požární bezpečnosti řešeny dle současných platných předpisů a norem
(zákonů a vyhlášek o požární ochraně a podle platného kodexu norem požární bezpečnosti).
 Kritéria tepelně technického hodnocení
Stavba bude navržena v souladu s předpisy a normami pro úsporu energií a ochrany tepla.
Skladby obvodových konstrukcí budou splňovat požadavky normy ČSN 73 0540-2 na požadovaný
příp. doporučený součinitel prostupu tepla.
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 Energetická náročnost stavby
Jedná se o stavby s téměř nulovou spotřebou energie
 Posouzení využití alternativních zdrojů energií
Vzhledem k zastřešení šikmou střechou je možno uvažovat s využitím kolektorů pro ohřev teplé
vody nebo fotovoltaických panelů.
 Zásady řešení parametrů stavby
Větrání bude umožněno přirozeně okenními otvory a pomocí vzduchotechniky.
Denní osvětlení a proslunění bude zajištěno dostatečnou plochou navržených prosklených výplní
otvorů.
 Zásady řešení vlivu stavby na okolí
Budou použity pouze nezávadné materiály. Nové konstrukce a prvky splňují veškeré hygienické a
technické požadavky pro výstavbu.
Bude posouzeno využití tepelných čerpadel z hlediska hlukové zátěže na okolní objekty. Umístění
čerpadel vždy na opačné straně než je nejbližší sousední objekt.
V rámci dokumentace bude taktéž posouzen hluk způsobený při provádění stavebních prací a
způsob zajištění jeho minimalizace tak, že se splní veškeré obecné zásady pro ochranu před
nadměrným hlukem
 Ochrana před pronikáním radonu z podloží
Patřičná opatření budou provedena v návaznosti na radonový průzkum – v celé aglomeraci města
Strmilova je střední radonová zátěž.
 Ochrana před bludnými proudy
V okolí nejsou známy žádné bludné proudy.
 Ochrana před technickou seizmicitou
Stavba se nenachází v poddolovaném ani v seizmickém území.
Ochranu před technickou seizmicitou není třeba řešit, v budově není uvažován žádný provoz,
který by vyvozoval účinky technické seizmicity.
 Ochrana před hlukem
Objekt bude dostatečně zvukově izolován a chráněn proti vnějším vlivům.
Bude posouzeno využití tepelných čerpadel z hlediska hlukové zátěže na okolní objekty.
Z hlediska ochrany proti hluku budou stavby splňovat požadavky nařízení vlády č. 272/2011 Sb.
ve znění novely č. 241/2018 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací.
 Protipovodňová opatření
Řešené území leží mimo záplavové území.
 Ostatní účinky
Jiné negativní účinky nejsou známy.
 Napojovací místa technické infrastruktury
Objekt bude napojen na vodovodní řad, splaškovou kanalizaci a vedení elektro. O napojení na
plyn bude rozhodnuto při zpracování projektu pro územní řízení.
Přípojky budou realizovány před výstavbou objektu. Poloha přípojných míst je zřejmá z
koordinační situace.
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SO 07 dešťová kanalizace
Dešťové vody z řešeného území (pouze komunikací, parkovacích ploch) budou napojeny do
dešťové kanalizace, která bude zaústěna do retenční nádrže a následně vsakovacích bloků. Vsak
bude umístěn v prostoru obratiště.
Podél komunikace bude je doporučeno zřídit vsakovací průleh nebo rýhové vsakování. Tato
výpomoc vsakování dešťové vody bude v zeleném pásu podél komunikace - na pozemku města.
Výpočet návrhových parametrů bude na základě hydrogeologického průzkumu a hydrotechnického
výpočtu.
Dešťové vody z pozemků jednotlivých rodinných domů budou řešeny v rámci jednotlivých parcel
Svod srážkové vody ze střechy bude sveden do nádrže na využití srážkové vody. Ta bude dále
využita např. pro splachování WC v objektu. Dále bude využívána na zalévání zahrady. Přebytečná
voda bude přesměrována do zasakovacího systému. Střechy přístřešků pro auta je vhodné udělat
jako zelené střechy.
Výpočet návrhových parametrů bude vždy pro každý rodinný dům samostatně a to na základě
hydrogeologického průzkumu a hydrotechnického výpočtu.
SO 08 splašková kanalizace
Splaškové vody z řešeného území budou navrženými stokami napojeny do stávající splaškové
kanalizace. Z nové stoky splaškové kanalizace bude celkem 5 ks odboček s kontrolní šachtou na
městském pozemku.
Pokud by nebylo uvažováno s další výstavbou na okolních parcelách, bylo by možné i vedení
splaškové kanalizace do žump na vyvážení. Domovní čistírny v oblasti nejsou vhodné- nenachází se
poblíž žádná vodoteč.
SO 09 vodovod
Nově navržený vodovodní řad bude napojen na stávající vodovodní řad v
Ke každému rodinnému domu bude pomocí navrtávacího pasu připojena vodovodní přípojka
ukončená ve vodoměrné šachtě vodoměrem. Celkem bude 5 ks odboček
SO 10 Rozvody nízkého napětí
V dané lokalitě bude proveden nový rozvod připojení NN pro 5 rodinných domů. Místo napojení
rozvodů NN bude upřesněno provozovatelem distribuční sítě firmou E.ON.
Konečný návrh rozvodů NN bude v kompetenci firmy EON a.s..
SO 11 Veřejné osvětlení
Z důvodu nově přistavované obytné části dojde i k nutnosti elektrického připojení těchto rodinných
domů společně s nasvícením pomocí veřejného osvětlení
Vzhledem ke vzdálenosti od stávající sítě veřejného osvětlení je vhodné využít fotovoltaiku s
pomocí fotovoltaických panelů. Sloupy VO jsou v nově budované části umístěny 50cm od okraje
vozovky.
 Napojení území na stávající dopravní infrastrukturu
Oblast RD bude napojena na vozovku v ulici Příhon po stávající zpevněné komunikaci, která bude
v rámci vyvolaných investic rozšířena a upravena na parametry místní komunikace.
Pozemek je snadno dostupný, je splněn požadavek na příjezd vozidel komunálního odpadu,
hasičského záchranného sboru, záchranné služby apod.
SO 06 Příjezdová komunikace
Stavební objekt komunikací zahrnuje jednopruhovou obousměrnou účelovou komunikaci Řešená
jednopruhová obousměrná účelová komunikace délky přibližně 180 m bude komunikací slepou.
Dopravně napojena bude na stávající místní zpevněnou komunikaci.
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Volná šířka navržené vozovky je 3,5 m a bude lemována betonovými silničními obrubníky
s převýšením 100mm. V prostoru samostatných sjezdů budou osazeny nájezdové silniční obrubníky
s převýšením 20mm.
 Doprava v klidu
Jedná se o uzavřený areál rodinných domků.
Pro daný typ stavby s aktivitami v ní provozovanými vychází výpočtem dle ČSN 73 6110 potřebný
počet 1 odstavná stání/1 dům. Při výpočtu bylo postupováno dle vzorce:
N = O0 . Ka + P0 .ka .kp
Na pozemku jsou vyžadována pouze odstavná stání, nebudou budována parkovací stání u
komunikace.
Parkování je umožněno na pozemcích budoucích majitelů RD v počtu 1 ks pro každý dům.
Zpevněné plochy před jednotlivými domy budou umožňovat vjezd do přístřešku pro automobil tak
i pěší obslužnost jednotlivých RD.
Zpevněné plochy budou zpevněny vsakovací dlažbou.
Parkovací stání je doporučeno vytvořit ze vsakovací dlažby. Nejvýhodnějším materiálem pro
povrch komunikace by byl propustný asfalt.
Skutečně použité materiály závisí na hydrogeologickém průzkumu a vsakovacích zkouškách.
 Pěší a cyklistické stezky
V blízkosti objektu se nenacházejí žádné cyklostezky, jejichž provoz by mohl být výstavbou
narušen.
 Terénní úpravy
V rámci terénních úprav dojde k vytvarování zahrad budoucích RD.
Veškeré terénní úpravy budou řešeny budoucími majiteli. Podél pozemku bude výšková úroveň
rostlého terénu neměnná – sousední pozemky nebudou výkopy či násypy ovlivněny
 Použité vegetační prvky
Budou řešeny vlastníky objektů.
 Biotechnická opatření
V rámci této studie se neřeší.
 Ostatní úpravy pozemku
Oplocení bude nově podél zahrad. Část před RD a vjezdy pro automobily bude bez oplocení.
 Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana
Navrhovaná stavba vychází z požadavků územního plánu pro danou lokalitu. Stavba nemá
negativní dopad na životní prostředí, ani na životní podmínky obyvatel.
Na pozemku se nebude nacházet žádný výrobní objekt. Jsou použity pouze nezávadné,
k životnímu prostředí šetrné materiály.
Okolí nebude nikterak omezeno nebo ovlivněno.
Objekty svým charakterem využití nemají a nebudou mít negativní vliv na životní prostředí.
Zamýšlená stavba nepodléhá posuzování vlivů záměru na životní prostředí podle zákona č.
100/2001 Sb. – příloha č.1, ve znění novely 39/2015 Sb. Nejedná o záměr podléhající posouzení ani
vyžadující zjišťovací řízení.
 Ovzduší
Stavba svým provozem kvalitu ovzduší neovlivní.
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 Hluk
Ochrana před hlukem zvenčí dovnitř - navrhované řešení území nebude zatěžovat okolí
nadlimitním hlukem
 Voda
Odtokové poměry na pozemku zůstávají neměnné. Stavby nebudou mít vliv na povrchové a
podzemní vody.
 Odpady
Veškeré odpady vzniklé stavbou budou zneškodňovány vytříděné podle druhů a kategorií odpadů
dle vyhlášky Ministerstva životního prostředí č. 93/2016 Sb.
 Půda
Přebytečná půda bude uložena na staveništi a použita pro zpětné vyrovnání terénu.
Výpočet ploch určených k vyjmutí ZPF bude součástí projektové dokumentace
 Ochrana dřevin
Stavba neovlivní přírodu a krajinu a nepřeruší vazby v krajině.
 Ochrana památných stromů
V dosahu staveniště se žádné památné stromy nevyskytují.
 Ochrana rostlin a živočichů
V dosahu staveniště se nevyskytují žádné rostliny a živočichové, které by bylo nutné chránit podle
zvláštních právních předpisů.
 Ekologické funkce a vazby v krajině
Neřeší se v souvislosti s daným stavebním záměrem.
 Vliv na soustavu chráněných území Natura 2000
Daný stavební záměr nemá žádný vliv na soustavu chráněných území Natura 2000.
 Návrh zohlednění podmínek ze závěru zjišťovacího řízení nebo stanoviska EIA
Netýká se daného stavebního záměru.
 Navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany podle
jiných právních předpisů
Žádná ochranná a bezpečnostní pásma si stavební záměr nevyžádá.
 Závěr
Výstavba je možná. Nákladné bude vybudování technické a dopravní infrastruktury pro pět
domků.
Varianta 2
Předmět projektové dokumentace
Předmětem projektové dokumentace je novostavba 19-ti rodinných domů a technické a dopravní
infrastruktury. Rodinné domy jsou navrženy jako jednobytové, částečně řadové,
Jedná se o sociální bydlení.
Stupeň projektové dokumentace
Studie
Veškeré uvedené údaje odpovídají březnu 2022.
Níže jsou uvedeny pouze údaje, které se liší od varianty I.
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Obr.č.20 RD Strmilov na parcele 1400, Varianta 2.
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Pozemní objekty
Jedná se o rodinné domy řadové
 Objekt SO 21–25: 5x Řadový rodinný dům, přízemní nebo patrový, rovná střecha
 Objekt SO 26-33: 8x Řadový rodinný dům, přízemní nebo patrový, rovná střecha
 Objekt SO 34-39: 6x Rodinný dům, samostatně stojící, přízemí, podkroví, šikmá
střecha
Domy nemají parkovací stání.
Součástí objektů je i zázemí RD (domovní sítě, akumulační nádrž, vsakovací bloky, opěrné zídky,
oplocení, zpevněné plochy)
O dalších objektech na pozemku se neuvažuje, popřípadě se jedná o objekty, u kterých není
vyžadováno rozhodnutí o umístění stavby či územní souhlas. Jedná se například o drobné terénní a
sadové úpravy atd.
Veškeré dešťové vody z domů a zpevněných ploch budou zachycována pro další použití, nebo do
vsaku.
 inženýrské objekty a sítě
Jedná se o dopravní a technickou infrastrukturu kolem objektů RD.Komunikace je vedena na
pozemku města – číslování ponecháno jako v případě varianty I.
 Objekt SO 06 - Komunikace
 Objekt SO 07 - Dešťová kanalizace
 Objekt SO 08 - Splašková kanalizace
 Objekt SO 09 - Vodovod
 Objekt SO 10 - Rozvody nízkého napětí
 Objekt SO 11 - Veřejné osvětlení
Komunikace je navržena obousměrná,s obratištěm,charakter pro obytné zony.U nájezdu ze
stávající zpevněné cesty bude muset být zahloubena a po obvodech bude vybudována opěrná zeď.
Dešťová voda z komunikace do vsaku.
 Výrobní objekty, technologická zařízení
Na stavebním pozemku se neuvažuje umístění výrobního či nevýrobního technologického
zařízení.
 Popis parcel na pozemku.
Pozemek p.č.1400 by nebyl rozdělen. Zůstal by celý ve vlastnictví města Strmilov. Jiné parcely by
nebyly výstavbou rodinných domů a příslušné technické a dopravní infrastruktury dotčeny.
Pozemek pro dopravní a technickou infrastrukturu je v šířce 5 m, což umožňuje i vedení sítí. Další
parkovací místa vzhledem k velikosti pozemku není možno zajistit. Parkovací místa pro obyvatele
bytů-domů budou umístěna v zadní části pozemku.
 Údaje o souladu stavby s územně plánovací dokumentací
Podle územního plánu se pozemek nachází v plochách pro bydlení
Plochy bydlení – B
Hlavní využití:
 Plochy bydlení zahrnují činnosti, děje a zařízení související bezprostředně s bydlením.
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Přípustné využití:
 rodinné domy, bytové domy, související dopravní a technická infrastruktura, veřejná
prostranství
 zeleň různých forem (např. veřejná, vyhrazená, zahrady, izolační, krajinná)
Nepřípustné využití:
 činnosti, děje a zařízení, které narušují kvalitu prostředí a pohodu bydlení, nebo takové
důsledky vyvolávají druhotně
Podmíněně přípustné využití:
 související občanské vybavení v případě, že se nejedná o budovy obchodního prodeje o
výměře větší než 1000 m2
 další stavby a zařízení, (např. zázemí ke stavbě hlavní veřejná a soukromá hřiště, dětská
hřiště, bazény, přístřešky, altány) v případě, že nesnižují kvalitu prostředí a pohodu
bydlení ve vymezené ploše, jsou slučitelné s bydlením a slouží zejména obyvatelům
v takto vymezené ploše
Podmínky prostorového uspořádání a ochrany krajinného rázu:
 výšková regulace zástavby maximálně 2 nadzemní podlaží
 stabilizované území – v Strmilově ve vazbě na centrum maximálně 2 nadzemní podlaží,
v okrajových částech Strmilova a v ostatních sídlech a samotách 1 nadzemní podlaží
 plochy změn – dle územních podmínek viz kap. C)2. Vymezení zastavitelných ploch
řešení vyhovuje podmínkám územního plánu.


Orientační náklady stavby
Náklady všech objektů technické a dopravní infrastruktury se dají předpokládat 4,0 mil Kč
Cena stavby byla stanovena na základě zkušeností z obdobných, vyprojektovaných a již
realizovaných staveb. Jedná se o cenu průměrnou, tudíž orientační, v cenové úrovni roku 2022, bez
DPH
Cena výstavby RD by činila 23 mil
K tomu je třeba připočítat náklady na úpravu stávající komunikace na parcele 4101/1 a přivedení
inženýrských sítí.
V případě, že by bylo možné uvažovat se zástavbou i vedlejších pozemků, celé podmínky
zástavby se změnily a došlo by také ke snížení nákladů na technickou a dopravní infrastrukturu.

 Navrhované parametry stavby
Stavební objekty SO 21 - SO 39
Vzhledem k tomu, že na pozemku není proveden geologický a hydrogeologický průzkum, není
možné v současné době blíže specifikovat stavby rodinných domů co se týká například způsobu
založení, budování podzemního podlaží a podobně.
Doporučení:
Stavby s jedním až dvěma nadzemními podlažími.
V každém podlaží jeden jednopokojový byt.
Pouze parkovací místa mimo objekty.

Stránka 37

STUDIE PROVEDITELNOSTI
Stavební parcely v k.ú.Strmilov

Obr.21.Vzor jednobytových domků pro sociální byty
 Technické řešení
Objekty budou napojeny na a vodovodní řad, splaškovou kanalizaci a vedení elektro. Přípojky
budou realizovány před výstavbou objektu. Poloha přípojných míst je zřejmá z návrhové koordinační
situace.
Objekty bude z hlediska požární bezpečnosti řešeny dle současných platných předpisů a norem
(zákonů a vyhlášek o požární ochraně a podle platného kodexu norem požární bezpečnosti).
 Kritéria tepelně technického hodnocení
Skladby obvodových konstrukcí budou splňovat požadavky normy ČSN 73 0540-2 na
požadovaný příp. doporučený součinitel prostupu tepla.
 Energetická náročnost stavby
Jedná se o stavby s téměř nulovou spotřebou energie
 Posouzení využití alternativních zdrojů energií
Vzhledem k zastřešení rovnou střechou je možno uvažovat s využitím kolektorů pro ohřev teplé
vody nebo fotovoltaických panelů. Vše na střeše na zvláštní konstrukci
 Zásady řešení parametrů stavby
Větrání bude umožněno přirozeně okenními otvory a pomocí vzduchotechniky.
Denní osvětlení a proslunění bude zajištěno dostatečnou plochou navržených prosklených výplní
otvorů.
 Zásady řešení vlivu stavby na okolí
Budou použity pouze nezávadné materiály. Nové konstrukce a prvky splňují veškeré hygienické a
technické požadavky pro výstavbu.
Bude posouzeno využití tepelných čerpadel z hlediska hlukové zátěže na okolní objekty. Umístění
čerpadel vždy na opačné straně než je obytná místnost.
V rámci dokumentace bude taktéž posouzen hluk způsobený při provádění stavebních prací a
způsob zajištění jeho minimalizace tak, že se splní veškeré obecné zásady pro ochranu před
nadměrným hlukem
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 Doprava v klidu
Jedná se o uzavřený areál rodinných domků.
Pro daný typ stavby s aktivitami v ní provozovanými vychází výpočtem dle ČSN 73 6110 potřebný
počet 1 odstavná stání/1 dům. Při výpočtu bylo postupováno dle vzorce:
N = O0 . Ka + P0 .ka .kp
Na pozemku jsou vyžadována pouze odstavná stání
Parkování je umožněno na pozemcích města v počtu 1 ks pro každý byt.
 Pěší a cyklistické stezky
V blízkosti objektu se nenacházejí žádné cyklostezky, jejichž provoz by mohl být výstavbou
narušen.
 Ostatní úpravy pozemku
Oplocení nebude budováno

6.3 Studie zastavění pozemků
1239/2,1231/2, 1237,1227/2,1240,1238,1241,1242,1227,1227/1,1231/4,1231/5
 Název stavby:
Nové RD Strmilov včetně technické a dopravní infrastruktury
 Místo stavby:
Strmilov, Okres Jindřichův Hradec, Jihočeský kraj
 Katastrální území, parcelní číslo, výměra, druh (kultura) pozemku
K.Ú Strmilov 756962 – platí pro všechny parcely
Parc.č.1242
Výměra 1034 m2,
Druh pozemku orná půda.
Způsob ochrany – zemědělský půdní fond
Vlastnické právo Město Strmilov,Náměstí 60,37853 Strmilov
Parc.č.1241
Výměra 220 m2,
Druh pozemku trvalý travní porost.
Způsob ochrany – zemědělský půdní fond
Vlastnické právo Město Strmilov,Náměstí 60,37853 Strmilov
Parc.č.1238
Výměra 58 m2,
Druh pozemku zahrada.
Způsob ochrany – zemědělský půdní fond
Vlastnické právo Město Strmilov,Náměstí 60,37853 Strmilov
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Parc.č.1240
Výměra 1323 m2,
Druh pozemku trvalý travní porost.
Způsob ochrany – zemědělský půdní fond
Vlastnické právo Město Strmilov,Náměstí 60,37853 Strmilov
Parc.č.1227/2
Výměra 3138 m2,
Druh pozemku trvalý travní porost
Způsob ochrany – zemědělský půdní fond
Vlastnické právo Město Strmilov,Náměstí 60,37853 Strmilov
Parc.č.1237
Výměra 434 m2,
Druh pozemku zahrada.
Způsob ochrany – zemědělský půdní fond
Vlastnické právo Město Strmilov,Náměstí 60,37853 Strmilov
Parc.č.1227/14
Výměra 3181 m2,
Druh pozemku trvalý travní porost.
Způsob ochrany – zemědělský půdní fond
Vlastnické právo Město Strmilov,Náměstí 60,37853 Strmilov
Parc.č1231/2
Výměra 66 m2,
Druh pozemku trvalý travní porost
Způsob ochrany –zemědělský půdní fond
Vlastnické právo Město Strmilov,Náměstí 60,37853 Strmilov
Parc.č.1239/2
Výměra 226 m2,
Druh pozemku trvalý travní porost .
Způsob ochrany – zemědělský půdní fond
Vlastnické právo Město Strmilov,Náměstí 60,37853 Strmilov
Parc.č.1227
Výměra 402 m2,
Způsob využití ostatní komunikace
Druh pozemku ostatní plocha.
Způsob ochrany – nejsou evidovány žádné způsoby ochrany
Vlastnické právo Město Strmilov,Náměstí 60,37853 Strmilov
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Parc.č.1227/1
Výměra 402 m2,
Způsob využití ostatní komunikace
Druh pozemku ostatní plocha.
Způsob ochrany – nejsou evidovány žádné způsoby ochrany
Vlastnické právo Město Strmilov,Náměstí 60,37853 Strmilov
Parc.č.1231/4
Výměra 402 m2,
Způsob využití ostatní komunikace
Druh pozemku ostatní plocha.
Způsob ochrany – nejsou evidovány žádné způsoby ochrany
Vlastnické právo Město Strmilov,Náměstí 60,37853 Strmilov
Parc.č.1231/5
Výměra 226 m2,
Druh pozemku trvalý travní porost .
Způsob ochrany – zemědělský půdní fond
Vlastnické právo Město Strmilov,Náměstí 60,37853 Strmilov
 Pozemky pro napojení dopravní a technické infrastruktury
K.Ú Strmilov 756962
Parc.č.4059/9
Výměra 1386 m2,
Způsob využití silnice
Druh pozemku ostatní plocha .
Způsob ochrany – bez ochrany
Vlastnické právo Jihočeský kraj,U Zimního stadionu 1952/2,37001 České Budějovice
K.Ú Strmilov 756962
Parc.č.4158/5
Výměra 279 m2,
Způsob využití silnice
Druh pozemku ostatní plocha .
Způsob ochrany – bez ochrany
Vlastnické právo Jihočeský kraj,U Zimního stadionu 1952/2,37001 České Budějovice
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Obr.22.Katastrální mapa pozemků
Pro tuto oblast bylo zpracováno několik studií zastavění, které vycházejí z různých možností
umístění rodinných domků, komunikací na parcelách.
Byly původně zpracovány i studie, které zahrnovaly soukromé parcely vhodné pro výstavbu. Jsou
uvedeny pro celkový obrázek situace s možností získání největšího množství stavebních parcel.
Po provedení výškového zaměření a geologického průzkumu byla zpracována modelace území a
navrženy možnosti dopravního napojení. Z toho vychází i umístění rodinných domků.
Po provedení hydrogeologického průzkumu byl navržen vhodný způsob šetrného zacházení
s dešťovou vodou.
Konečnou podobu umístění RD bude možné navrhnout po zpracování konečného modelu
příjezdové komunikace včetně napojení na stávající komunikace.
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Obr.č.23 Výškové zaměření
 Geologie
Byly provedeny průzkumné práce s cílem posoudit základové poměry v místech plánované
výstavby RD, posoudit možnost likvidace srážkových vod jejich vsakem do půdního profilu a
posouzení zemin aktivní zóny komunikace. Byly provedeny sondy vrtané JV1-JV4,KS2,KS3 kopané
sondy KS1 a vsakovací zkouška v sondách JV 3 a KS3N a základě
Z výsledku inženýrsko-geologického průzkumu vyplynuly následující skutečnosti:
Doporučení pro zakládání - plošné zakládání
Předpokládaná úroveň osazení jednotlivých objektů RD do terénu je vhodná na základových
patkách a pasech.
Základová spára tak bude tvořena jemnozrnými a písčitými zeminami.
Doporučená nezámrzná hloubka je 1,4 m
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Doporučení k provádění zemních prací
Třídu těžitelnosti lze klasifikovat jako č.i.ve smyslu ČSN 736133
Posouzení možnosti likvidace srážkových vod vsakem
Na základě provedené vsakovací zkoušky je patrné, že vsakování dešťových vod je z hlediska
nízké propustnosti zemin v předmětném území spíš nevhodné.
Likvidace dešťových vod je proto navržena formou zadržení v retenční nádrži pro každý objekt.
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Obr.24.Umístění sond
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 Objekt na parcele, způsob využití:
Pozemek je bez zástavby.
Na pozemku se vyskytuje pouze travní porost. Dále vede přes území splašková kanalizace
 Předmět projektové dokumentace
Předmětem projektové dokumentace je novostavba rodinných domů včetně dopravní a technické
infrastruktury na pozemku.
 Stupeň projektové dokumentace
Jedná se o stavbu pro bydlení a dle §108 odst. 1 Stavebního zákona č. 183/2006 Sb. v aktuálním
znění bude žádáno o stavební povolení a územní rozhodnutí.
§108 odst. 1 Stavebního zákona č.183/2006 Sb. v aktuálním znění: stavební povolení se
vyžaduje u staveb všeho druhu bez zřetele na jejich stavebně technické provedení, účel a dobu
trvání, nestanoví-li tento zákon nebo zvláštní právní předpis jinak.
Dokumentace bude zpracována dle přílohy č. 1 k vyhlášce č. 405/2017, která novelizuje vyhlášku
č. 499/2006. Dle přílohy č. 1 bude zpracována dokumentace pro vydání územního řízení
Veškeré uvedené údaje odpovídají březnu 2022.
Řešené varianty:
Varianta č.1.
Předpoklad zástavby i pozemku soukromého majitele a vyjednání výjimky z ochranného pásma
komunikace 1.třídy
Celkově 15 rodinných domků, z toho 6x typu bungalov.
Velikost stavebních parcel 400-1000 m 2
Varianta č.2.
Ponechání průjezdu po vlastním pozemku na další část pozemků soukromého majitele, zmenšení
stavebních parcel, zvýšení počtu stavebních míst na 18.12 RD typu bungalov.
Varianta č.3.
Umístění RD na pozemcích města. Celkem 14 RD z toho 12x dvojdomek a 2x samostatně stojící
domky.
Varianta č.4.
Umístění RD na pozemcích města. Celkem 14 RD - dvojdomky
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Obr.25.Varianta 1.Nové RD Strmilov
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Obr.26-Varianta 2.Nové RD Strmilov
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Obr.27.Varianta 3.Nové RD Strmilov
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Na základě výsledků geologického průzkumu a vymodelování příjezdové komunikace se jeví jako
nejvýhodnější Varianta č.4.

6.4 Varianta č.4.: 14 RD Na pozemcích města Strmilov – nejvýhodnější varianta
 Předmět projektové dokumentace
Předmětem projektové dokumentace je novostavba čtrnácti rodinných domů. Dva rodinné domy,
osmkrát dvojdomky včetně dopravní a technické infrastruktury na pozemku.
 Stupeň projektové dokumentace
Jedná se o stavbu pro bydlení a dle §108 odst. 1 Stavebního zákona č. 183/2006 Sb. v aktuálním
znění bude žádáno o územní rozhodnutí a stavební povolení.
§108 odst. 1 Stavebního zákona č.183/2006 Sb. v aktuálním znění: stavební povolení se
vyžaduje u staveb všeho druhu bez zřetele na jejich stavebně technické provedení, účel a dobu
trvání, nestanoví-li tento zákon nebo zvláštní právní předpis jinak.
Dokumentace bude zpracována dle přílohy č. 1 k vyhlášce č. 405/2017, která novelizuje vyhlášku
č. 499/2006. Dle přílohy č. 1 bude zpracována dokumentace pro vydání územního řízení
Veškeré uvedené údaje odpovídají březnu 2022.
 Pozemní objekty
Jedná se o rodinné domy charakteru dvojdomků.
 Objekt SO 01-14 – Rodinný dům, dvě nadzemní podlaží, šikmá nebo pultová střecha
součást dvojdomku,
Součástí objektů je i zázemí RD (domovní sítě, akumulační nádrž, vsakovací bloky, opěrné zídky,
oplocení, zpevněné plochy)
O dalších objektech na pozemku se neuvažuje, popřípadě se jedná o objekty, u kterých není
vyžadováno rozhodnutí o umístění stavby či územní souhlas. Jedná se například o drobné terénní a
sadové úpravy atd.
 Inženýrské objekty a sítě
Jedná se o dopravní a technickou infrastrukturu kolem objektů RD
 Objekt SO 15
 Objekt SO 16
 Objekt SO 17
 Objekt SO 18
 Objekt SO 19
 Objekt SO 20
 Objekt SO 21
 Objekt SO 22

- Komunikace
- Dešťová kanalizace včetně retence a vsaku
- Splašková kanalizace
- Vodovod
- Rozvody nízkého napětí
- Veřejné osvětlení
- Přeložka kanalizace
- Plynovod (není nutný)

 Výrobní objekty, technologická zařízení
Na stavebním pozemku se neuvažuje umístění výrobního či nevýrobního technologického
zařízení.
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Obr.28 Nové RD Strmilo,Varianta 4.
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 Mapové podklady
Mapové listy 1 : 10000
Katastrální mapy - vektorizované
Ortofotomapy
Účelová mapa pozemků p.č. 1239/2, 1231/2, 1227/14, 1237, 1227/2, 1240, 1238, 1241, 1242,
1227, 1227/1, 1231/4, 1231/5 , K.ú Strmilov, Ing.Miloš Heger, GPROFI s.r.o.,
Požadavky se zadání studie pro vytipování parcel pro výstavbu RD ve Strmilově – město
Strmilov
Zákres inženýrských sítí ve formátu *.DGN – podklady od správců a vlastníků jednotlivých
inženýrských sítí
Pochůzky v terénu, fotodokumentace

Obr.č.29. Fotografie z terénu
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Obr.č.30 Fotografie z terénu
 Popis parcel na pozemku
Výstavba proběhne pouze na pozemcích stavebníka s nezbytným napojením na dopravní a
technickou infrastrukturu.
Jiné parcely nebudou výstavbou rodinných domů a příslušné technické a dopravní infrastruktury
dotčeny.
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 Informace o pozemcích
Podrobnosti jsou uvedeny ve snímku z katastru a popisu pozemků.
 Tvar pozemku
Pozemky určené pro výstavbu tvoří celek, který má přibližně tvar trojúhelníku.
 Terén
Pozemek
je mírně
svažitý k jihovýchodu
s různými
terénními
vlnami.
Příjezd
z veřejné komunikace je navržen ve sklonu
V současnosti je pozemek zatravněný s vrstvou ornice, která bude před vlastní stavbou ze
staveniště odstraněna a uložena na mezideponii.
 Ohraničení
Severní a východní hranice pozemku sousedí s pozemky ve vlastnictví Jihočeského kraje.
Západní část sousedí s pozemkem soukromého vlastníka - trvalý travní porost. Jižní část sousedí
s majetkem České republiky,
 Stavby na pozemku
Pozemek je volný, pouze se zde nachází vedení splaškové kanalizace.
 Okolí stavby
Rodinné domy, penzion, garáže
Zahrady sousedních objektů, komunikace
Přes komunikaci se nachází oblast nových rodinných domků (řadových s plochou střechou).
Pozemek se nenalézá v žádném ochranném pásmu povodí, chráněných oblastí apod. Pouze
v pásmu komunikace I.tř,
 Majetkoprávní vztahy
Stavebník je majitelem parcel určených k zástavbě.
Viz výpis z Katastru nemovitostí a výřez z katastrální mapy.
 Údaje o souladu stavby s územně plánovací dokumentací
Lokalita B2 – bydlení - je situována mezi stávající zástavbou v severozápadní části sídla. Je
umístěna mezi dvě plochy zastavěného území – bydlení a občanského vybavení. Současné využití
území je ZPF – zahrady a trvalý travní porost.
Plocha bude obsloužena stávající dopravní infrastrukturou a většinou i stávajícími sítěmi. Lokalita
přímo naváže na současně zastavěné území a umožní tak kompaktní a logický rozvoj zástavby.
Plocha byla obsažena už v předchozím ÚPO.
Výřez z Územního plánu
SN – PLOCHY SMÍŠENÉ NEZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ - ZEMĚDĚLSKÉ
HLAVNÍ VYUŽITÍ:
 hospodaření na zemědělské půdě přispívající ke stabilizaci ekologické rovnováhy v území.
PŘÍPUSTNÉ VYUŽITÍ:
 extenzivní hospodaření na zemědělském půdním fondu
 přirozené a přírodě blízké ekosystémy (např. trvalé travní porosty, pastviny, krajinná zeleň)
 stavby lehkých přístřešků pro zemědělství, lesnictví a myslivost
 výběhy a ohrady pro dobytek, koně,……….
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 vodní plochy a toky
 stavby, zařízení a jiná opatření pro snižování nebezpečí ekologických a přírodních katastrof
a pro odstraňování jejich důsledků
 protierozní opatření
 opatření pro ochranu přírody a krajiny
 ÚSES
 trasy, stezky, komunikace pro pěší a cyklisty, lyžaře, odpočívadla, drobná architektura
 účelové a místní komunikace
 dopravní infrastruktura - komunikace všech kategorií vyjma těch, které splňují atributy
nadmístního významu zakotvené v 1. aktualizaci ZUR
 technická infrastruktura – vyjma té, která splňuje atributy nadmístního významu zakotvené
v 1. aktualizaci ZUR
NEPŘÍPUSTNÉ VYUŽITÍ:
 činnosti a jiná opatření vedoucí ke zhoršení ekologické stability a erozní ohroženosti území,
např. přeměna trvalých travních porostů na ornou půdu, rušení mokřadů,….
 činnosti, zařízení a stavby, které nesouvisí s hlavním, přípustným nebo podmíněně
přípustným využitím, např. stavby pro bydlení, individuální rekreaci, dále objekty, které by
mohly sloužit k bydlení, rekreaci
 stavby, zařízení a jiná opatření včetně staveb, které s nimi bezprostředně souvisí včetně
oplocení - pro zemědělství, lesnictví, vodní hospodářství, pro ochranu přírody a krajiny,
pro účely rekreace a cestovního ruchu (hygienická zařízení, ekologická a informační
centra) – mimo staveb, zařízení a jiných opatření definovaných jako přípustných,
podmíněně přípustných nebo definovaných v zásadách koncepce uspořádání krajiny
 stavby, zařízení a jiná opatření pro těžbu nerostů
PODMÍNĚNĚ PŘÍPUSTNÉ VYUŽITÍ:
 plochy PUPFL s ohledem na ochranu kvalitní zemědělské půdy (I. a II. bonitní třída)
 přístavby malého rozsahu stávajících trvalých staveb na vlastním pozemku (nárůst plochy o
max. 20% prvotně zkolaudované plochy)
 realizace komunitního kompostování, polních hnojišť za podmínky, že nenarušují užívání
staveb ve svém okolí
 oplocení pozemku za podmínky, že se nachází v zastavěném území; oplocení zahrad za
podmínky, že navazují na zastavěné území nebo zastavitelné plochy a že nedojde ke
zhoršení podmínek pro průchodnost krajiny a její obhospodařování
PODMÍNKY PROSTOROVÉHO USPOŘÁDÁNÍ A OCHRANY KRAJINNÉHO RÁZU:
 výšková regulace zástavby – u přístaveb maximálně 1 nadzemní podlaží, dále viz kap. F)1.
Definice pojmů
Návrh je v souladu s územně plánovací dokumentací.
Z hlediska obecných požadavků orgánů činných ve stavebním řízení nejsou známy žádné
překážky bránící navržené výstavbě.
Seznam dotčených orgánů a dalších účastníků řízení je určen stavebním úřadem.
Požadavky a stanoviska dotčených orgánů a účastníků řízení budou uvedeny v dokladové části
projektové dokumentace.
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Obr. č.31 Územní plán pro danou oblast
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 Geologický a hydrogeologický průzkum
Geologický i hydrogeologický průzkum byl prováděn v březnu 2022. Zpráva bude součástí
budoucí dokumentace pro povolení stavby
 Radonový průzkum
Byl proveden v srpnu 2016
 Stavebně historický průzkum
Irelevantní.
 Stavebně technický průzkum / zaměření stávajícího stavu
Irelevantní
 Geodetické zaměření pozemku
Na dotčených parcelách bylo provedeno
Heger…..Geodezie Plch s.r.o. .

geodetické

zaměření

vypracované

Ing.Miloš

 Ostatní průzkumy
Žádné další průzkumy nebyly vyžadovány.
 Památková rezervace, památková zóna
Pozemek není v památkové rezervaci ani v památkové zóně.
 Zvláště chráněné území
S pozemkem není dotčeno žádné chráněné území.
 Záplavové území
V blízkosti navrhovaného objektu se nevykytují žádná ochranná pásma, kromě ochranných
pásem běžných inženýrských sítí.
Ochranné pásmo komunikace i.T5. bude řešeno výjimkou.
 Záplavové území
Řešené území leží mimo záplavové území.
 Seismicita a poddolování
Pod pozemkem ani v jeho blízkosti není záznam o možných podzemních štolách, vrtech a
přírodních či umělých jeskyních. Stavba se nenachází v poddolovaném nebo seizmickém území.
 Vliv na okolní stavby a pozemky
Objekty budou sloužit jako rodinné domky pro trvalé bydlení.
Během provozu nebude docházet ke zvýšenému hluku, produkci odpadů, výparů, ani jinému
znečištění škodícímu zdraví či životnímu prostředí.
Objekt nebude mít vliv na sousední stavby, protože odstupy od stávajících staveb jsou dostatečné
pro dodržení limitů denního osvětlení v nich. Požárně nebezpečný prostor nezasahuje do
sousedních pozemků.
Domy jsou navrženy tak, že se svým objemem maximálně začleňují do okolní zástavby. Stavby
nebudou mít nároky na parkovací plochy na pozemcích města,jelikož veškeré parkování je řešeno
na vlastních pozemcích.Navíc bude spolu s novou komunikací pro příjezd do obytné zony
vybudováno parkoviště na městském pozemku. Intenzita dopravního zatížení v lokalitě nebude
výrazně zvýšena, je uvažováno pouze s osobní dopravou obyvatel čtrnácti RD.
 Vliv na odtokové poměry
Odtokové poměry v území se nezmění.
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Projekt odvodu dešťových vod je součástí dokumentace
 Asanace
Nejsou.
 Demolice
Na území se nachází splašková kanalizace, Po provedení přeložky bude provedeno odstranění
šachet. Trubní vedení je možno ponechat.
 Kácení dřevin
Na pozemku jsou pouze náletové křoviny a podrost, který bude v možné míře ponechán jako
protihlukový.
 Požadavky na maximální zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků určených
k plnění funkce lesa (dočasné / trvalé)
Stavbou jsou zasaženy parcely pod ochranou Zemědělského půdního fondu. Pozemky budou
v rámci řízení vyjmuty ze zemědělského půdního fondu.
Část ornice bude ponechána na parcelách pro výstavbu RD-pro sadové úpravy. Ornice
z pozemků, které zůstanou v majetku města, bude použita pro sadové úpravy kolem příjezdové
komunikace a v prostoru vybudování protihlukových valů a zelených ploch.
Pozemky určené k plnění funkce lesa se v místě stavby nenacházejí.
Vše bude řešeno samostatnou přílohou v Dokladové části.
 Územně technické podmínky (zejména možnost napojení na stávající dopravní a technickou
infrastrukturu)
Nově navrhovaný soubor rodinných domů se nachází ve východní části Strmilova. Plocha určená
k zástavbě je v současnosti nezastavěná, terén se dost svažuje k jihovýchodu. Jedná se většinou o
ornou půdu, částečně i o neplodnou půdu, která není vedena jako zemědělský půdní fond. Ze
severovýchodní strany je území ohraničeno krajskou komunikací I.23H, z ostatních stran travnatými
plochami a v určité vzdálenosti v jižní straně komunikací I.23.
Územím již v současné době prochází splašková kanalizace, která bude přeložena. Další sítě se
v území nevyskytují.
Veškeré potřebné energie po dobu stavby budou zajišťovány ze stávajících sítí.
Stavba bude používat pro přístup stávající krajskou komunikaci.
 Věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice
Věcné a časové vazby na okolní výstavbu nejsou v současné době známy, stavba neklade
nároky na přeložky inženýrských sítí kromě splaškové kanalizace, ani jiná omezení stávajících
provozů.

6.5 Základní charakteristika stavby a jejího užívání
 Nová stavba nebo změna dokončené stavby
Novostavba.
 Účel užívání stavby
Objekty budou sloužit k trvalému bydlení
 Trvalá nebo dočasná stavba
Trvalá stavba.
 Údaje o ochraně stavby podle jiných právních předpisů
Žádný objekt na pozemku není kulturní památkou.
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 Údaje o dodržení technických požadavků na stavby a obecných technických požadavků
zabezpečujících bezbariérové užívání staveb
Projektová dokumentace bude zpracována v souladu se stavebním zákonem 183/2006 Sb. ve
znění novely 225/2017 Sb., především s požadavky vyhlášky č. 268/2009 Sb. ve znění novely č.
323/2017 Sb., vyhlášky č. 398/2009 Sb. a č. 501/2006 Sb. ve znění novely č. 431/2012 Sb.
Vše ve znění pozdějších předpisů, především novely stavebního zákona č. 225/2017 Sb.
 Údaje o splnění požadavků dotčených orgánů a požadavků vyplývajících z jiných právních
předpisů
Z hlediska obecných požadavků orgánů činných ve stavebním řízení nejsou známy žádné
překážky bránící navržené výstavbě.
Požadavky a stanoviska dotčených orgánů a účastníků řízení budou uvedeny v dokladové části
projektové dokumentace.
 Seznam výjimek a úlevových řešení
Ochranné pásmo komunikace I.tř
 Základní bilance stavby
Potřeby a spotřeby médií a hmot
Standardní a dle požadavků pro daný typ stavby.
Základní předpoklady výstavby
Termíny budou upřesněny v okamžiku vydání pravomocného stavebního povolení případně poté,
co bude vybrán dodavatel stavby.
Časové údaje o realizaci stavby
9/2022–6/2023 (10 měsíců).Pro inženýrské sítě, dopravní stavby a spodní stavby RD.
Předpokládaná doba výstavby při obvyklém postupu výstavby.
 Orientační náklady stavby
Náklady všech objektů technické a dopravní infrastruktury, 10 000 000 Kč
Cena stavby byla stanovena na základě zkušeností z obdobných, vyprojektovaných a již
realizovaných staveb. Jedná se o cenu průměrnou, tudíž orientační, v cenové úrovni roku 2022, bez
DPH
 Navrhované parametry stavby
Dům (platí pro všechny navržené RD) budou založeny na plošných základech.
Materiál hrubé stavby je možno použít libovolný. Není přípustná výstavba roubenek a srubů.
Střecha bude řešena šikmá, krytina skládaná.
Zdrojem vytápění je tepelné čerpadlo vzduch-voda , podlahové topení ve všech prostorách.
Vzduchotechnika je pouze v nezbytném rozsahu - nucené větrání prostor, kde není možné větrat
okny či štěrbinami, odvětrání digestoře. S klimatizací se nepočítá. Zdravotechnika standardní.
 Základní charakteristika technických a technologických zařízení
Technické řešení
Objekty budou napojeny na vodovodní řad, splaškovou kanalizaci a vedení elektro. Přípojky
budou realizovány před výstavbou objektu. Poloha přípojných míst bude upřesněna.
S výstavbou plynovodu se neuvažuje, ale je možná.
Výčet technických a technologických zařízení
Jednotlivá technická zařízení budou zakreslena a popsána v dílčích částech projektové
dokumentace.
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 Zásady požárně bezpečnostního řešení
Objekt bude z hlediska požární bezpečnosti řešen dle současných platných předpisů a norem
(zákonů a vyhlášek o požární ochraně a podle platného kodexu norem požární bezpečnosti).
 Kritéria tepelně technického hodnocení
Stavba je navržena v souladu s předpisy a normami pro úsporu energií a ochrany tepla. Splňuje
požadavek normy ČSN 73 0540-1 a požadavky §7a zákona č. 318/2012 Sb., kterým se mění zákon
č. 406/2000 Sb. o hospodaření s energiemi. Dokumentace je dále zpracována v souladu s vyhláškou
230/2015 Sb.
Skladby obvodových konstrukcí budou splňovat požadavky normy ČSN 73 0540-2 na
požadovaný příp. doporučený součinitel prostupu tepla.
 Energetická náročnost stavby
Bude se jednat o stavby s téměř nulovou spotřebou energie
 Posouzení využití alternativních zdrojů energií
Je doporučeno využití solárních panelů nebo fotovoltaického systému.


Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální prostředí
Dle stávajících norem

 Zásady řešení parametrů stavby
Větrání bude umožněno přirozeně okenními otvory a pomocí vzduchotechniky.
Denní osvětlení a proslunění je zajištěno dostatečnou plochou navržených prosklených výplní
otvorů.
 Zásady řešení vlivu stavby na okolí
Budou použity pouze nezávadné materiály. Nové konstrukce a prvky splňují veškeré hygienické a
technické požadavky pro výstavbu.
V rámci dokumentace bude taktéž posouzen hluk způsobený při provádění stavebních prací a
způsob zajištění jeho minimalizace tak, že jsou splněné veškeré obecné zásady pro ochranu před
nadměrným hlukem


Ochrana stavby před negativními účinky vnějšího prostředí
Ochrana před pronikáním radonu z podloží
Patřičná opatření budou provedena v návaznosti na radonový průzkum – střední zátěž.
Ochrana před bludnými proudy
V okolí nejsou známy žádné bludné proudy.
Ochrana před technickou seizmicitou
Stavba se nenachází v poddolovaném ani v seizmickém území.
Ochranu před technickou seizmicitou není třeba řešit, v budově není uvažován žádný provoz,
který by vyvozoval účinky technické seizmicity.
Ochrana před hlukem
Objekt bude dostatečně zvukově izolován a chráněn proti vnějším vlivům.
Z hlediska ochrany proti hluku bude stavba splňovat požadavky nařízení vlády č. 272/2011 Sb. ve
znění novely č. 241/2018 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací.
Protipovodňová opatření
Řešené území leží mimo záplavové území.
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Ostatní účinky
Jiné negativní účinky nejsou známy.
 Napojovací místa technické infrastruktury
Objekt bude napojen na vodovodní řad, splaškovou kanalizaci a vedení elektro.
Přípojky budou realizovány před výstavbou objektu. Poloha přípojných míst bude upřesněna.
SO 16 dešťová kanalizace
Dešťové vody z řešeného území (pouze komunikací, parkovacích ploch) budou napojeny do
dešťové kanalizace, která je zaústěna do retenční nádrže a následně vsakovacích bloků. Dešťové
vody z pozemků rodinných domů budou řešeny v rámci jednotlivých parcel (retenční nádrž s
přepadem do vsaku).
Dešťová kanalizace bude provedena v paženém výkopu, materiálem bude potrubí PVC DN 300.
Výpočet návrhových parametrů bude v samostatné příloze dokumentace kanalizací
Hydrotechnický výpočet.
SO 16 Splašková kanalizace
Splaškové vody z řešeného území budou navrženými stokami napojeny do stávající splaškové
kanalizace, která je zaústěna do čistírny odpadních vod
Kanalizační šachty a objekty budou provedeny v místech spojení stok, výškových a směrových
lomech, na rovné trase maximálně po 50 m a v dalších případech požadovaných ČSN 75 6101.
Šachty budou jako prefabrikované nebo kombinované (monolitické dno a prefabrikovaný výstupní
komín). Konstrukce šachet a objektů musí zajistit vodotěsnost. Umístění objektů a šachet, jejich
konstrukce, vystrojení a další se řídí ČSN 75 6101.
SO 18 Vodovod
Nově navržený vodovodní řad bude napojen na stávající vodovodní řad.
Uložení potrubí je navrženo v souladu s podmínkami výrobce.
V rámci stavebního objektu je navržen vodovodní řad dlouhý 33 m z PE 100 RC 90x8,2 mm.
Ke každému rodinnému domu bude pomocí navrtávacího pasu připojena vodovodní přípojka
z HDPE100 d 32x3,0 mm ukončená ve vodoměrné šachtě vodoměrem.
Vodoměrné šachty jsou navržené plastové o půdorysných rozměrech 1200x900 mm a světlé
výšce 1600 mm. V případě, že hladina podzemní vody bude dosahovat nad úroveň dna šachty, bude
šachta obetonována. Vodoměrné šachty jsou navržené jako nepojížděné. Pokud by zasahovala do
části zpevněné pojížděné plochy, je nutné ji dostatečně obetonovat dle pokynů výrobce.
SO 19 Rozvody nízkého napětí
V dané lokalitě bude proveden nový rozvod připojení nn . Dle normy ČSN 33 21 30, změna 3 je
navržen stupeň elektrizace „B“ (počítá se el. vařením) a soudobý příkon pro jeden rodinný dům je
11 kW. Místo napojení rozvodů nn bude upřesněno provozovatelem distribuční sítě firmou E.ON.
Pro zajištění rozvodů bude vždy osazena jedna přípojková pojistková skříň se dvěma sadami
pojistek pro připojení dvou sousedících rodinných domů. Konečný návrh rozvodů nn bude
v kompetenci firmy EON a.s..
SO 20 Veřejné osvětlení
Je možné napojení na stávající osvětlení v ulici Studenská. Dále je možno využít fotovoltaické
panely na sloupech, které budou umístěny 50cm od okraje vozovky.
SO 21 Splašková kanalizace - přeložka
SO 22 Plynovod
není nutné
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 Napojení území na stávající dopravní infrastrukturu
Z ulice Studenská v místě bývalé benzinové pumpy bude oblast RD napojena nově vybudovanou
komunikací.
SO 15 Komunikace
Stavební objekt komunikací zahrnuje jednopruhovou obousměrnou účelovou komunikaci a
přilehlé zpevněné plochy určené pro parkování a odstavování osobních automobilů před jednotlivými
domy.
Řešená jednopruhová obousměrná účelová komunikace bude komunikací slepou. Dopravně
napojena bude v úhlu cca 90° na průjezdní úsek silnice v ulici Studenská. Volná šířka navržené
vozovky je 5,5 m a bude lemována betonovými silničními obrubníky s převýšením 100mm.
V prostoru samostatných sjezdů budou osazeny nájezdové silniční obrubníky s převýšením 20mm.
Pozemek je snadno dostupný, je splněn požadavek na příjezd vozidel komunálního odpadu,
hasičského záchranného sboru, záchranné služby apod.
 Doprava v klidu
Jedná se o uzavřený areál rodinných domků.
Pro daný typ stavby s aktivitami v ní provozovanými vychází výpočtem dle ČSN 73 6110 potřebný
počet 1 odstavná stání/1 dům. Při výpočtu bylo postupováno dle vzorce:
N = O0 . Ka + P0 .ka .kp
Parkování je umožněno na pozemcích budoucích majitelů RD v počtu 2 ks pro každý dům,
nouzově je další místo pro jeden automobil mezi parkovací plochou a komunikací.
Zpevněné plochy před jednotlivými domy jsou navrženy v šířkách cca 6,0m, což umožní jak
pohodlné parkování, tak i pěší obslužnost jednotlivých RD. V podélném směru parkovacích stání
vyplňují zpevněné plochy celý prostor mezi novou vozovkou a jednotlivými domy. Kryt zpevněných
ploch bude z betonové dlažby vsakovací.
Dále jsou na pozemcích parkovací místa, která navyšují celkový počet.
 Pěší a cyklistické stezky
V blízkosti objektu se nenacházejí žádné cyklostezky, jejichž provoz by mohl být výstavbou
narušen.
 Terénní úpravy
V rámci terénních úprav dojde k vytvarování zahrad budoucích RD.
Pozemky budou je převážně rovinaté s mírným spádem jižním směrem. Veškeré terénní úpravy
budou řešeny vyspádováním. Podél pozemku bude výšková úroveň rostlého terénu neměnná –
sousední pozemky nebudou výkopy či násypy ovlivněny
 Použité vegetační prvky
Budou řešeny vlastníky objektů.
 Biotechnická opatření
V rámci tohoto projektu se neřeší.
 Ostatní úpravy pozemku
Oplocení bude nové podél soukromých parcel nově vybudovaných objektů
Navrhovaná stavba vychází z požadavků územního plánu pro danou lokalitu. Stavba nemá negativní
dopad na životní prostředí, ani na životní podmínky obyvatel.
Na pozemku se nebude nacházet žádný výrobní objekt. Jsou použity pouze nezávadné,
k životnímu prostředí šetrné materiály.
Okolí nebude nikterak omezeno nebo ovlivněno.
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Objekty svým charakterem využití nemají a nebudou mít negativní vliv na životní prostředí.
Zamýšlená stavba nepodléhá posuzování vlivů záměru na životní prostředí podle zákona č.
100/2001 Sb. – příloha č.1, ve znění novely 39/2015 Sb. Nejedná o záměr podléhající posouzení ani
vyžadující zjišťovací řízení.
 Ovzduší
Stavba svým provozem kvalitu ovzduší neovlivní.
 Hluk
Ochrana před hlukem zvenčí dovnitř - navrhované řešení území nebude zatěžovat okolí
nadlimitním hlukem
 Voda
Odtokové poměry na pozemku zůstávají neměnné. Stavby nebudou mít vliv na povrchové a
podzemní vody.
 Odpady
Veškeré odpady vzniklé stavbou budou zneškodňovány vytříděné podle druhů a kategorií odpadů
dle vyhlášky Ministerstva životního prostředí č. 93/2016 Sb.
Seznam nebezpečných odpadů a seznamy odpadů a států pro účely vývozu, dovozu a tranzitu
odpadů a postup při udělování souhlasu k vývozu, dovozu a tranzitu odpadů (Katalog odpadů), ve
znění pozdějších předpisů, pouze prostřednictvím oprávněných fyzických nebo právnických osob a
výhradně na zařízeních k tomu určených a technicky způsobilých podle § 10 až 12 zákona o
odpadech a v souladu s vyhláškou Ministerstva životního prostředí č. 294/2005 Sb., o podmínkách
ukládání odpadů na skládky a jejich využívání na povrchu terénu a změně vyhlášky č. 383/2001 Sb.,
o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění novely 93/2013 Sb.
V případě vzniku nebezpečných odpadů bude s těmito nakládáno v souladu s § 12 zákona č.
185/2001 Sb., o odpadech ve znění novely 184/2014 Sb., a vyhláškou Ministerstva životního
prostředí č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady ve znění novely 387/2016 Sb.,
437/2016 Sb.
 Půda
Přebytečná půda bude uložena na staveništi a použita pro zpětné vyrovnání terénu.
Výpočet ploch určených k vyjmutí ZPF bude součástí přílohy souhrnné zprávy
 Ochrana dřevin
Stavba neovlivní přírodu a krajinu a nepřeruší vazby v krajině.
 Ochrana památných stromů
V dosahu staveniště se žádné památné stromy nevyskytují.
 Ochrana rostlin a živočichů
V dosahu staveniště se nevyskytují žádné rostliny a živočichové, které by bylo nutné chránit podle
zvláštních právních předpisů.
 Ekologické funkce a vazby v krajině
Neřeší se v souvislosti s daným stavebním záměrem.
 Vliv na soustavu chráněných území Natura 2000
Daný stavební záměr nemá žádný vliv na soustavu chráněných území Natura 2000.
 Návrh zohlednění podmínek ze závěru zjišťovacího řízení nebo stanoviska EIA
Netýká se daného stavebního záměru.
Stránka 63

STUDIE PROVEDITELNOSTI
Stavební parcely v k.ú.Strmilov
 Navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany podle
jiných právních předpisů
Žádná ochranná a bezpečnostní pásma si stavební záměr nevyžádá.
Z hlediska ochrany obyvatelstva jsou splněny základní požadavky na situování a stavební řešení
stavby. Žádné zvláštní požadavky zde nejsou kladeny.
 Postup výstavby, rozhodující dílčí termíny
Všechny objekty budou provedeny v etapách.
 Terénní úpravy a technická a dopravní infrastruktura
 Objekty RD
 Dokončení terénních a sadových úprav
Podrobnosti včetně harmonogramu v další fázi projektové dokumentace
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Závěr
Prohlídkou staveniště byla zjištěna možnost realizace stavebního záměru.
Všechny výrobky a zařízení musí mít požadované atesty a osvědčení a funkční celky (např.
elektroinstalace atd.) musí být podrobeny výchozí revizi, provedené oprávněnou osobou.

ZHODNOCENI STUDIÍ ZASTAVĚNÍ V LOKALITÁCH
Studie zastavění ve třech lokalitách jasně ukázaly na velmi složitou situaci kolem nových
pozemků pro výstavbu.
Získání nových parcel pro stavbu rodinných domků je nejen obtížné z důvodu vlastnictví
vhodných parcel. Část je v soukromém vlastnictví s malou nadějí na prodej městu. Problematické je i
soukromé vlastnictví parcel sousedících s parcelami města. Například u lokality RD na pozemku
p.č.1400 by bylo potřeba odkoupit alespoň část soukromé parcely pro vedení příjezdové komunikace
a inženýrských sítí. Celý stávající pozemek by bylo možno využít podle varianty I. pro výstavbu
rodinných domů nebo dle varianty II. pro výstavbu bytů.
Vybudováním komunikace by se umožnila výstavba na parcele 1400, ale i na vedlejších
parcelách. Došlo by k jejich zhodnocení.
Dále je velmi obtížné vytvoření technické a dopravní infrastruktury. Dopravní napojení na stávající
dopravní obslužnost města je velmi nákladné. Stejně tak napojení na inženýrské sítě. Je důležité
důkladně posoudit finanční možnosti města, možnosti získání dotací na výstavbu a počet stavebních
parcel, které by vznikly.
Dopravní řešení je třeba posoudit také s ohledem na bilanci zemin. Skladby komunikací a
zpevněných ploch musí být navrženy podle výsledků geologického průzkumu.
Nutné je také posouzení vybudování nových inženýrských sítí.
Možnosti úspor jsou například vybudováním samostatného odvodnění – nebude budována stoka
dešťové kanalizace napojená na městský systém ale pokud to bude podle výsledků
hydrogeologického průzkumu možné, budou využity vsaky. Dále nebude napojení na veřejné
osvětlení, ale osvětlení lokality bude zajištěno pouze místní v té které lokalitě a to fotovoltaickými
panely na sloupech.
Důležitou roli hraje i cena za výkup potřebných pozemků.
Celkově je možno konstatovat, že nejvíce připravené jsou pozemky poblíž komunikace I/23.
Pozemky pro výstavbu domů a komunikačního spojení městu.
Inženýrské sítě, potřebné pro napojení jsou v blízkosti.
Celý prostor je výškově zaměřen.
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Byl proveden geologický a hydrogeologický průzkum. Jsou rozpracovány varianty umístění
rodinných domků podle různých kritérií.
Počet nových stavebních míst, blízkost ochranných pásem komunikací, napojení příjezdové
komunikace, vhodnost komunikace z hlediska možnosti vjezdu požárních vozidel, odvozu odpadu a
podobně.
Je vhodné zpracovat variantu, která nejvíc vyhovuje daným kritériím ve stupni projektové
dokumentace pro územní řízení.
Na základě takto zpracovaného projektu získat vyjádření od dotčených orgánů, případně podle
jejich připomínek upravit. Po získání územního rozhodnutí, které bude obsahovat i umístění
jednotlivých objektu RD nechat zpracovat projekt dopravní a technické infrastruktury.
Projekt dopravní a technické infrastruktury by měl být také v souladu s podmínkami pro získání
dotace.
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