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1)  ZÁKLADNÍ ÚDAJE - CÍL ⇥E⇤ENÍ ÚZEMNÍ STUDIE NA V⌅SLUNÍ

 Motto:
 “na hran⇥ mezi vesnicí a krajinou”

 1.1) Údaje o po�ízení územní studie
 Práce na zpracování konceptu Územní studie „Na V✏sluní “ byly zahájeny v ⌥ervenci 2014. Zpracovatel 
provedl pracovní pr�zkum území a s vyu⇣itím dal�ích poskytnut✏ch podklad� a na základ  konzultací byl 
odevzdán ⌥istopis územní studie.

 1.2) Cíl �e ení
 Cílem územní studie je prov ↵it mo⇣nosti a podmínky zm n v ↵e�eném území – v zastavitelné plo�e Z1 
vymezené v⌘územním plánu Lhotka. Územní studie stanoví podmínky pro rozhodování v⌘území, zejména 
vymezení ploch a jejich vyu⇣ití, umíst ní a prostorové uspo↵ádání staveb, ↵e�ení ve↵ejné infrastruktury (ve↵ejného 
prostranství, dopravní a technické infrastruktury), ↵e�ení zelen . 

 Lokalita s pracovním názvem “Na V✏sluní” je z hlediska priorit v✏stavby obce Lhotka na p↵edním míst . 
Cílem je vytvo↵it podmínky pro v✏stavbu rodinného bydlení v kvalitním prost↵edí. 
 Ur⌥í se KDE stav t vymezením hranice volné krajiny a vesnice a rozhraní nezastavitelné plochy 
ve↵ejn✏ch prostranství a zastaviteln✏ch blok� (hranice mezi soukrom✏m a ve↵ejn✏m).
 Ur⌥í se CO stav t dle navr⇣en✏ch regulativ�.
 JAK stav t ur⌥í následn  architekt-projektant na základ  konkrétního zadání investora.

 Územní studie bude po schválení mo⇣nosti jejího vyu⇣ití po↵izovatelem a vlo⇣ení do evidence územn  
plánovací ⌥innosti slou⇣it jako podklad pro rozhodování v⌘daném území a jako podklad k⌘po↵ízení zm ny územn  
plánovací dokumentace v⌘p↵ípad  jejího po↵izování.

 1.3) Základní údaje o �e eném území 
 V územním plánu Lhotka je plocha ozna⌥ena Z1. Rozloha plochy Z1 je p↵ibli⇣n  2,4 ha. Nachází se na 
vyv✏�eném ji⇣ním okraji Lhotky, pod Ple�ivcem (viz. foto). Poloha lokality - v blízkosti historického jádra vesnice a 
zárove⌦ v okrajovém, pohledov  exponovaném míst  na úpatí Ple�ivce, s v✏hledy do krajiny - zvy�uje její v✏znam. 
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2) CHARAKTERISTIKA ⇥E⇤ENÉHO ÚZEMÍ

 2.1) Hranice zájmového území, vlastnické vztahy
 Území, pro které je po↵izována územní studie, se nachází v⌘k. ú. Lhotka u Ho↵ovic, na ji⇣ním okraji 
obce. 
 Území je vymezeno pozemky uveden✏mi v tabulce s uveden✏mi vlastnick✏mi vztahy k jednotliv✏m 
pozemk�m. 
 Pozemky 136 (b✏val✏ obecní rybník, nyní v soukromé dr⇣b ) a 135/2 nebyly sou⌥ástí zastavitelné 
plochy Z1. Vzhledem k v✏m ↵e této plochy (p↵ibli⇣n  2,4 ha) a zákonn✏m po⇣adavk�m, kdy je nutno vymezit s 
touto zastavitelnou plochou související a odpovídající plochu ve↵ejného prostranství, byly do koncepce ↵e�ení tyto 
pozemky zahrnuty, proto⇣e p↵edstavují ideální mo⇣nost pro rozvoj ve↵ejného prostranství - zelen . Obec 
iniciativn  vstoupila do jednání s vlastníkem dot⌥en✏ch pozemk�. Do doby odkupu t chto pozemk� pro Obec 
Lhotka bude pro ú⌥ely ve↵ejného prostranství - zelen  vyu⇣it obecní pozemek v rámci vlastní zastavitelné plochy.  
Nad rámce Z1 byl do ↵e�ení zahrnut rovn ⇣ obecní pozemek p.⌥. 130 spojující ob  lokality. Do ↵e�ení byl zahrnut i 
pozemek p.⌥. 495/2 resp. jeho malá ⌥ást le⇣ící v jihov✏chodní kontaktní poloze lokality a je studií ur⌥en pro 
rozhledové místo a ↵e�ení nátok� vod. 
 T mito kroky do�lo k v✏znamnému posunu sm rem ke kvalitnímu provozn  dispozi⌥nímu ↵e�ení celé 
lokality.

mapa zájmového území s vyzna⌥ením lokality Z1 a pozemk� b✏valého obecního rybníka (⌥erven )

tabulka - stávající vlastnické vztahy

Vlastník Vlastnick✏ podíl pozemek V✏m ra [m2] SUMA

OÚ  1/1 130 306 507

OÚ  1/1 133 201

Obec Lhotka  1/2

495/1 9117

14811

Ing. Martin Kratochvíl  1/4 495/1 9117

Jan Kratochvíl  1/4

495/1 9117

Obec Lhotka  1/2

495/13 5694Ing. Martin Kratochvíl  1/4 495/13 5694

Jan Kratochvíl  1/4

495/13 5694
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Eva �istá  1/1 495/10 4804 5681

Eva �istá  1/1 495/28 877

Ing. Petr ⌃dímal                                                               
Mgr. Veronika ⌃dímalová

SJM 495/31 1585 2923

Ing. Petr ⌃dímal                                                               
Mgr. Veronika ⌃dímalová

SJM 495/29 727

Ing. Petr ⌃dímal                                                               
Mgr. Veronika ⌃dímalová

SJM 495/30 611

 2.2) Na V⌦sluní - Urbánní a krajiná�ské souvislosti

 V✏chodiska, místo 
 Lhotka - obec na úpatí Ple�ivce. Slo⇣itá morfologie p↵edur⌥ila rozvoln n✏ charakter zástavby s 
hodnotn✏m p↵írodn  - krajiná↵sk✏m pozadím. Lokalita rozvoje se nachází poblí⇣ historického jádra - dob↵e 
dostupná je místní ob⌥anská vybavenost (Obecní ú↵ad, pohostinství, obchod) a zastávka autobusu.
 V kontaktu se západním okrajem lokality prochází zna⌥ená turistická trasa K�T “⇣lutá” ve sm ru Ostr✏ - 
Ple�ivec.
 Poloha “pod kopcem” m�⇣e s sebou nést i problémy související s neadekvátním obhospoda↵ovaním 
na pozemcích umíst n✏ch ji⇣n  od lokality (nátoky vod p↵i p↵ívalov✏ch de�tích). 

 2.3) Kulturní podmínky
 V ↵e�eném území „Na V✏sluní“ se nenachází ⇣ádná kulturní památka, ani sem nezasahuje její ochranné 
pásmo dle zákona ⌥. 20/1987 Sb., v platném zn ní.
 P↵i realizaci staveb se uplatní ustanovení zákona ⌥. 20/1987 Sb., o státní památkové pé⌥i, v platném 
zn ní, a to zejména oznamovací povinnost a povinnost zaji�t ní archeologického nálezu a nalezi�t  proti 
pozm n ní situace, po�kození nebo odcizení.

 2.4) P�írodní podmínky
     
 Klimatologie    
 ⇥e�ené území spadá do mírn  teplé klimatické oblasti (MT2), která se vyzna⌥uje mírn  vlhk✏m 
podnebím s ro⌥ním pr�m rem srá⇣ek 550 - 700 mm, s pr�m rnou ro⌥ní teplotou vzduchu 7 - 8° C.  P↵evládající 
jsou v try západního sektoru, tzn. západní, jihozápadní a severozápadní. 

 Morfologie
 ⇤ir�í zájmové území má pahorkatinn✏ a⇣ vrchovinn✏ ráz (v⌘rámci celku Brdská vrchovina území 
zasahuje do podcelku Brdy, okrsku T↵emo�enská vrchovina - sv. ⌥ást Brd). Nejvy��ím místem je kóta 563,8 m 
n.m. na úbo⌥í Ple�ivce. Místní dominantou je Ple�ivec. Obec Lhotka se nachází na úpatí Ple�ivce.
 Vyjma západní ⌥ásti, kde p↵eva⇣uje st↵ední sklon je terén lokality ur⌥ené k zástavb  p↵evá⇣n  mírn  
sva⇣it✏, uklon n✏ k jihov✏chodu. Nadmo↵ská v✏�ka se pohybuje v rozmezí 404 - 416,5 m n.m.

 Geologické podmínky
  podlo⇣í tvo↵í p↵evá⇣n  b↵idlice svrchního ordoviku; oblast Brd pat↵í k⌘souboru starohorních a 
prvohorních hornin; jsou tvo↵eny náhorními plo�inami slo⇣en✏mi hlavn  z b↵idlic, kambrick✏ch slepenc� a k 
severov✏chodu p↵echází v k↵emencové pásmo. Ploché dno sní⇣eniny p↵ekr✏vají v⌘nivních polohách aluviální 
nánosy potok�, p↵i úpatí svahové ulo⇣eniny.
 
 Pedologie
 P�dy jsou p↵evá⇣n  za↵azeny do BPEJ 54712. Pouze malá ⌥ást spadá do BPEJ 54844. Vzhledem ke 
sklonitosti jsou p�dy slab  ohro⇣eny vodní erozí. V území se vyskytují následující hlavní p�dní jednotky:   
47⌘⌘ Oglejené p�dy na svahov✏ch hlínách; st↵edn  t ⇣ké a⇣ st↵edn  skeletovité nebo slab  kamenité,  
 náchylné k do⌥asnému zamok↵ení
48⌘⌘ Hn dé p�dy oglejené, rendziny oglejené a oglejené p�dy na r�zn✏ch b↵idlicích, na lupcích a siltovcích;  
 leh⌥í a⇣ st↵edn  t ⇣ké, a⇣ st↵edn  �t rkovité ⌥i kamenité, náchylné k do⌥asnému zamok↵ení

 Hydrologie - hydrogeologie
  ⇥e�ené území spadá do povodí Labe - hydrologického po↵adí 3. ↵ádu 1-11-04 (Litavka a Berounka po 
Lod nici), do díl⌥ího povodí �HP 1-11-04-020 ....... povodí Chumavy (pravostrann✏ p↵ítok Litavky).
 Vodní plochy nejsou zastoupeny. Rybní⌥ek na pozemku parc. ⌥. 136 byl zlikvidován na základ  projektu 
revitalizace s⌘cílem na míst  realizovat zele⌦ s⌘malou vodní plochou (t�ní) uvnit↵. Lokalita je podmá⌥ená, 
nevhodná k⌘zástavb ; územním plánem je vymezena jako zele⌦ sídelní.

 

Územní studie Na V✏sluní - ZÁ⇥Í 2014

6

http://vdp.cuzk.cz/vdp/ruian/parcely/1301809202
http://vdp.cuzk.cz/vdp/ruian/parcely/1301809202
http://vdp.cuzk.cz/vdp/ruian/parcely/2119058202
http://vdp.cuzk.cz/vdp/ruian/parcely/2119058202
http://vdp.cuzk.cz/vdp/ruian/parcely/2119061202
http://vdp.cuzk.cz/vdp/ruian/parcely/2119061202
http://vdp.cuzk.cz/vdp/ruian/parcely/2119059202
http://vdp.cuzk.cz/vdp/ruian/parcely/2119059202
http://vdp.cuzk.cz/vdp/ruian/parcely/2119060202
http://vdp.cuzk.cz/vdp/ruian/parcely/2119060202


 Fytogeografie a fytocenologie
 Oblast Brd ji⇣ pat↵í k⌘mezofytiku, p↵eva⇣uje biota 3. a⇣ 4. vegeta⌥ního stupn .
    Dle rekonstruk⌥ní mapy p↵irozené vegetace by se v⌘ ↵e�eném území vyskytuje:
- biková a /nebo jedlová doubrava - acidofilní doubrava s⌘dominantním dubem zimním s⌘p↵ím sí  
 náro⌥n j�ích listná⌥� - b↵ízy, habru, buku, je↵ábu, lípy srd⌥ité; na su��ích stanovi�tích s⌘p↵irozenou  
 p↵ím sí borovice. Dub letní se objevuje jen na vl⌥ích stanovi�tích. Zmlazené d↵eviny stromového patra  
 jsou nejd�le⇣it j�í slo⇣kou slab  vyvinutého ke↵ového patra. Bylinné patro tvo↵í acidofilní a mezofilní  
 lesní druhy. Osidluje pahorkatiny na ⇣ivinami chud✏ch substrátech, kambizem , luvizem  i   
 pseudogleje.  Tvo↵í p↵echod mezi dubohab↵inou a bikovou bu⌥inou.

 Ochrana p↵írody, vodote⌥e 
 V ↵e�eném území se nenacházejí ⇣ádná zvlá�t  chrán ná území p↵írody (dle zákona ⌥. 114/1992 Sb., o 
ochran  p↵írody a krajiny, v platném zn ní) v kategoriích: národní park, chrán ná krajinná oblast, národní p↵írodní 
rezervace a p↵írodní památka, p↵írodní rezervace a p↵írodní památka (a ani sem nezasahují jejich ochranná 
pásma). V ↵e�eném území nejsou vyhlá�eny oblasti a lokality soustavy Natura 2000. 

 Aktuální stav území - obecná ochrana p↵írody
 ⇥e�ené území je sou⌥ástí rozsáhlej�í louky, její⇣ hydrologick✏ re⇣im není upraven soustavou 
odvod⌦ovacích p↵íkop� s drená⇣í. Jedná o kulturní louku. Ve sledovaném území nejsou evidovány ⇣ádné 
rostlinné ⌥i ⇣ivo⌥i�né druhy, na které by se vztahovala ochrana dle § 48 zákona ⌥.114/1992 Sb. o ochran  p↵írody. 
 D↵eviny se v plo�e louky nevyskytují, v✏znamné d↵eviny jsou sou⌥ástí doprovodné zelen  cesty lemující 
lokalitu ze západu a rovn ⇣ na pozemku 130 a 136 (katastráln  evidované zahrady).
 V⌘tomto území se v�ak nevyskytuje ⇣ádn✏ památn✏ strom (§46 zákona ⌥.114/1992 Sb., o ochran  
p↵írody).

 Ochrana krajiny 
 Ji⇣n  od zájmové lokality se nachází p↵írodní park H↵ebeny, kter✏ chrání  krajinn✏ ráz zalesn né 
pahorkatiny, zejména s lesními komplexy s ⌥ástmi p↵írod  blízk✏ch bu⌥in a smí�eného lesa s rozpt✏len✏mi 
v kovit✏mi stromy na charakteristickém geologickém podlo⇣í, s v✏znamn✏mi p↵írodními a estetick✏mi hodnotami 
a s ↵adou kulturn  historick✏ch památek.

 Územní systém ekologické stability
 V kontaktní poloze - po ji⇣ní hranici zájmového území je územním plánem vymezen interak⌥ní prvek 
(IP) 65 - “Mok↵ej�í louky a pastviny pod lesem nad Lhotkou” zahrnující p↵írod  blízká spole⌥enstva a p↵írodní 
biotopy, v✏znamn  se podílející na zv✏�ení ekologické stability v⌘krajin . 

 2.5) Stávající limity vyu↵ití území, investi⇧ní zám⌃ry

 Údaje o v⌦stavb⌃
 V dob  zpracování územní studie nebyly zpracovateli známy ⇣ádné údaje o v✏stavb  v rámci lokality.

 Pravomocná správní rozhodnutí, dokumentace pro územní �ízení
- Nejsou známa územní rozhodnutí, vydaná stavebním ú↵adem Hostomice  v rámci ↵e�eného území.

 Ochranná pásma
- V⌘obci se nacházejí základnové stanice ve↵ejné komunika⌥ní sít  - celkem 3 p↵evad ⌥e sít  GSM (pro  
 v�echny stávající operátory v �R) s vymezen✏m ochrann✏m pásmem, do kterého spadá i lokalita Z1.
-  ochranné pásmo telekomunika⌥ního kabelu, procházejícího lokalitou Z1  - je doporu⌥eno p↵emíst ní  
 místního telekomunika⌥ního kabelu do p↵idru⇣eného prostoru navr⇣ené místní komunikace.

 Problematika pozemku parc. ⇧. 136
 Pozemek byl historicky nezastav n✏m ve↵ejn✏m prostranstvím s⌘rybníkem. 
 Vodní plocha (malá vodní nádr⇣) na pozemku parc. ⌥. 136 v k.ú. Lhotka u Ho↵ovic byla zru�ena na 
základ  Územního rozhodnutí vydaného stavebním ú↵adem M Ú Hostomice dne 25.11.2004 (⌥.j. 157/04-328-⇤). 
D�vodem pro zm nu kultury z vodní plochy na zahradu byl zejména havarijní stav hráze, �patná kvalita vody v 
nádr⇣i a malá vydatnost p↵ítok�, napou�t ní nekvalitní vodou, apod. Pro území byl zpracován „Projekt revitalizace 
s cílem na míst  realizovat zele⌦ s malou vodní plochou (t�ní)“. Pro nové vyu⇣ití pozemku byly v rámci ÚR 
stanoveny podmínky. V sou⌥asnosti je pozemek u⇣íván jako zahrada. Tato zahrada je v rámci ÚP Lhotka za↵azena 
do plochy  zelen  – zele⌦ soukromá a vyhrazená (ZS). Hlavním vyu⇣itím jsou pozemky zahrad, sad� a dal�í 
zem d lské p�dy související s obytn✏m územím. Obecn  je pozemek nevhodn✏ pro zástavbu. 
 Návrh územní studie musí b✏t v souladu s tímto limitem.
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3)  KONCEPCE URBANISTICKÉHO ROZVOJE

 3.1) Základní pojmy
 Pro ú⌥ely této územní studie se rozumí (v abecedním po↵ádku):

1)  blokem ucelená ⌥ást lokality, tvo↵ená souborem pozemk�, jedním pozemkem nebo jeho
 ⌥ástí, zpravidla ohrani⌥ená základním uli⌥ním prostorem a v územní studii zpravidla vymezená uli⌥ní  
 ⌥arou,
2)  hranicí zobrazená, stanovená, pop↵ípad  odvozená ⌥ára,
3)  lokalitou plocha nebo soubor ploch vymezen✏ch na základ  p↵eva⇣ujícího charakteru,
4)  individuální v✏stavbou rodinn✏ch dom� v✏stavba ka⇣dého jednotlivého rodinného domu, v⌥etn   
 staveb dopl⌦kov✏ch, individuálním stavebníkem, kter✏ je zpravidla té⇣ u⇣ivatelem stavby,
5)  podla⇣ím p↵ístupná ⌥ást budovy vymezená dv ma nad sebou následujícími vrchními líci nosné   
 konstrukce stropu nebo vrchním lícem hrubé podlahy na terénu nebo konstrukcí st↵echy; za jedno  
 podla⇣í se pova⇣ují i ty ⌥ásti budovy, které mají rozdílné úrovn  podlah a⇣ do v✏�ky poloviny tohoto  
 podla⇣í; p↵i⌥em⇣
- podzemním podla⇣ím se rozumí podla⇣í,které má úrove⌦ p↵eva⇣ující ⌥ásti podlahy ní⇣e ne⇣
 0,8 m pod nejvy��ím bodem p↵ilehlého terénu v pásmu �irokém 3,0 m po obvodu stavby,
- nadzemním podla⇣ím se rozumí ka⇣dé podla⇣í krom  podla⇣í podzemních, a to v⌥etn 
 podla⇣í ustupujícího a podkrovního,
- podkrovním podla⇣ím se rozumí podla⇣í nad posledním plnohodnotn✏m podla⇣ím nebo nad
 jin✏m podkrovním podla⇣ím, p↵evá⇣n  vymezené konstrukcí �ikmé st↵echy,
6)  stromo↵adím p↵evá⇣n  souvislá liniová v✏sadba strom� ve vymezeném prostoru, zejména
 podél ulic a cest,
7)  ve↵ejn✏m prostranstvím v�echna nám stí, ulice, tr⇣i�t , chodníky, ve↵ejná zele⌦, parky a dal�í prostory  
 p↵ístupné ka⇣dému bez omezení, tedy slou⇣ící obecnému u⇣ívání, a to bez ohledu na vlastnictví k  
 tomuto prostoru; ve↵ejná prostranství se ⌥lení na:
 - základní uli⌥ní prostor,
 - ve↵ejn  p↵ístupné ⌥ásti blok�.
8)  základním uli⌥ním prostorem ⌥ást ve↵ejného prostranství tvo↵ená v�emi ulicemi a t mi cestami a  
 plochami, které vytvá↵ejí základní sí� obsluhy a prostupnosti území; m�⇣e b✏t tvo↵en jak zpevn n✏mi,  
 tak i nezpevn n✏mi plochami; základní uli⌥ní prostor je obvykle vymezen uli⌥ní ⌥arou. 

 3.2) Základní principy rozvoje, ⇧len⌃ní �e eného území 
 Lokalita Na V✏sluní bude mít charakter obytné ulice se souborem pozemk� pro individuální v✏stavbu 
rodinn✏ch dom� s v✏razn✏m rekrea⌥ním zázemím. Soubor bude dopln n ob⌥anskou vybaveností.

 Návrhem územní studie byl vymezen základní uli⌥ní prostor (U) tak, aby byla zaji�t na komfortní 
obsluha lokality a prostupnost územím pro p �í pohyb. St↵edem zastavitelné plochy byla navr⇣ena dopravn  
zklidn ná lokální ulice, napojená na stávající systém dopravní i technické obsluhy (v⌥etn  odvodn ní). Zákonem 
po⇣adovaná �í↵ka uli⌥ního profilu 8 metr� byla ve st↵ední ⌥ásti roz�í↵ena na 12 metr� a dopln na uli⌥ním 
stromo↵adím. Sm rem k plo�e zelen  (Z) (b✏val✏ obecní rybník) byla navr⇣eno p �í propojení. V jihov✏chodní 
okrajové poloze bylo vytvo↵eno p �í propojení k vyhlídkovému místu do krajiny. (viz. v✏kresová ⌥ást - model 1, 
v✏kres urbanistické koncepce A)
 Základní uli⌥ní prostor d lí bloky ur⌥ené pro vlastní zástavbu. Celkem se jedná o ⌥ty↵i bloky B1, B2, B3 
a B4. Bloky tvo↵í soubory celkem 22 pozemk�. V bloku B1 v kontaktní poloze s plochou zelen  byl vymezen 
pozemek pro v✏stavbu ob⌥anské vybavenosti ve↵ejného ⌥i komer⌥ního charakteru (obecní pozemek). Tento 
pozemek v�ak bude primárn  slou⇣it pro ú⌥ely ve↵ejného prostranství - zelen  a to do doby ne⇣ pozemky ur⌥ené 
územní studií pro zele⌦ (ve schematu Z) budou vlastnicky nále⇣et Obci Lhotka. Ostatní pozemky jsou ur⌥eny pro 
individuální v✏stavbu rodinn✏ch dom�. (viz. schema 2)

 D lení na díl⌥í bloky:
 ozna⌥ení   rozloha   po⌥et stavebních pozemk�
 U   3.087 m2   -
 Z   2.851 m2   -
 B1   2.488 m2   3
 B2   7.494 m2   8
 B3   7.346 m2   8
 B4   3.404 m2   3
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 Celkem je navr⇣eno 22 stavebních parcel. Po↵adí ⌥íslování je patrné z v✏kresu urbanistického návrhu A.
 Jednotlivé v✏m ry díl⌥ích parcel:
 ozn. bloku:  ozn. parcely:  v✏m ra v m2:  
 B1   1   804
 B1   2   814
 B1   3   870
 B2   4   978
 B2   5   1011
 B2   6   1009
 B2   7   947
 B2   8   891
 B2   9   981
 B2   10   861
 B2   11   816
 B3   12   1124
 B3   13   975
 B3   14   925
 B3   15   997
 B3   16   840
 B3   17   834
 B3   18   828
 B3   19   823
 B4   20   872
 B4   21   928
 B4   22   1604

 Návrhová velikost, hustota osídlení
 Je stanovena návrhová velikost za p↵edpokladu statisticky sledované obsazenosti bytov✏ch   
jednotek 3 osoby na jednu bytovou jednotku 63 obyvatel na 21 bytov✏ch jednotek:
 Návrhová hustota osídlení zastavitelné plochy Z1 (dle ÚP) resp. lokality Na V✏sluní je 26 obyvatel/ha.
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4) FUNK�NÍ A PROSTOROVÉ REGULATIVY

 4.1) Regulativy z vydané územn⌃ plánovací dokumentace
- Územní plán Lhotka stanovuje pro lokalitu Z1 funk⌥ní vyu⇣ití SV – plochy smí�ené obytné-venkovské.
 
 Funk⌥ní vyu⇣ití:  plochy smí�ené obytné - venkovské (SV)
 Hlavní vyu⇣ití:  plocha p↵evá⇣n  pro v✏stavbu individuálního bydlení s mo⇣ností  
    podnikání; pozemky ve↵ejného prostranství.
 Specifické podmínky:  Plochu prov ↵it územní studií.
    Z hlediska dopravní obsluhy bude rozvinut radiáln  diagonální   
    systém v sídle.
    U⌥init opat↵ení proti nátok�m vod.

- Územní plán Lhotka vymezuje z hlediska funk⌥ního vyu⇣ití tyto druhy ploch a podmínky jejich vyu⇣ití:
 
Plochy smí ené obytné - venkovské (SV)
  Rozd lení ploch dle ur⌥ení vyu⇣ití:
 hlavní vyu⇣ití: bydlení se smí�enou funkcí pro podnikatelské aktivity a ve↵ejnou  
  vybavenost v⌘libovolném pom ru k⌘bydlení, pokud ostatní vyu⇣ití není  
  v⌘hygienickém rozporu s⌘funkcí bydlení
 p↵ípustné vyu⇣ití: pozemky staveb pro bydlení v rodinn✏ch domech (v⌥etn  dom� a  
  usedlostí s⌘hospodá↵sk✏m zázemím), souvisejících zahrad a dal�ích  
  zem d lsk✏ch pozemk�,
  pozemky staveb pro rodinnou rekreaci (pouze v�ak stávající),
  pozemky ve↵ejn✏ch prostranství,
  pozemky související dopravní a technické infrastruktury,
 podmín n  p↵ípustné vyu⇣ití: Do ploch smí�en✏ch obytn✏ch lze zahrnout pozemky ob⌥anského  
  vybavení a neru�ící v✏roby se stavbami a za↵ízeními, za podmínky, ⇣e  
  tyto sv✏m provozováním a technick✏m za↵ízením nenaru�ují u⇣ívání  
  staveb a za↵ízení ve svém okolí a nesni⇣ují kvalitu prost↵edí   
  souvisejícího území a které sv✏m charakterem a kapacitou nezvy�ují  
  dopravní zát ⇣ v území a spl⌦ují tak po⇣adavky obecn  platn✏ch  
  p↵edpis� na umís�ování staveb a za↵ízení v plochách s p↵eva⇣ujícím  
  obytn✏m vyu⇣itím.
   Chov hospodá↵sk✏ch zví↵at není vylou⌥en, pokud spl⌦uje obecn   
   platné p↵edpisy.
 nep↵ípustné vyu⇣ití: V�e ostatní.
 podmínky prostorového
 uspo↵ádání:  P↵i ve�ker✏ch stavebních ⌥innostech nesmí dojít k naru�ení   
  dochovan✏ch historick✏ch, urbanistick✏ch a architektonick✏ch hodnot  
  daného místa nebo k naru�ení architektonické jednoty celku   
  (nap↵íklad souvislé zástavby v ulici) - nutno respektovat stávající uli⌥ní  
  ⌥áry, m ↵ítko i charakter p↵eva⇣ující zástavby.

    Z d�vodu zachování stávajících hodnot zástavby je mo⇣no stavby pro  
    bydlení (stavby pro rekreaci) a dal�í související stavby, v⌥etn  pr�⌥elí  
    budov, v nich⇣ jsou okna obytn✏ch místností, umístit a⇣ na hranici  
    pozemku (p↵ípustn✏ kontakt s místní komunikací).

  Nové stavby a zm ny staveb nesmí p↵ev✏�it nejvy��í p↵ilehlé objekty  
  (mezi p↵ilehlé objekty pat↵í v�echny obytné stavby ur⌥ující charakter  
  místa).

    Pro zastavitelné plochy skupinové v✏stavby je zastav nost stavební  
    parcely v⌥etn  zpevn n✏ch ploch max. 25%, podla⇣nost max. 2 NP  
    (v⌥etn  podkroví), minimální v✏m ra stavebních pozemk� je 800  
    m2.

- Územní studie roz�i↵uje ↵e�ení lokality Na V✏sluní o pozemky b✏valého obecního rybníka. Tyto mají  
 územním plánem stanoveny funk⌥ní vyu⇣ití Plochy zelen  - zele⌦ soukromá a vyhrazená (ZS)

 Plochy zelen⌃ - zele⌥ soukromá a vyhrazená (ZS)
  Rozd lení ploch dle ur⌥ení vyu⇣ití:
 hlavní vyu⇣ití: pozemky zahrad, sad�, vinic a dal�í zem d lské p�dy související s  
  obytn✏m územím,
 p↵ípustné vyu⇣ití: revitalizace vodních ploch,
  pozemky ostatní zelen  v sídle mající nap↵. ochrann✏ charakter,
  pozemky související dopravní infrastruktury ú⌥elové komunikace  
  slou⇣ící p↵evá⇣n  k obhospoda↵ování zem d lsk✏ch pozemk�),
  pozemky související technické infrastruktury.
 nep↵ípustné vyu⇣ití: V�e ostatní.
 podmínky prostorového 
 uspo↵ádání: Pro zm ny staveb a umís�ování nov✏ch staveb v zastav ném území  
  platí, ⇣e na pozemku m�⇣e b✏t umíst n v⇣dy pouze jeden objekt  
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  stavby odpovídající vyu⇣ití hospoda↵ení na zahrad  o velikosti   
  zastav né plochy do 25 m2.

  4.2) Regula⇧ní prvky prostorového uspo�ádání dané zákonem
 Musí b✏t spln ny podmínky a po⇣adavky dané vyhlá�kou 501/2006 Sb. a to zejména: 
(§21) Na pozemcích rodinn✏ch dom� lze dále (vyjma rodinn✏ch dom�) umístit jednu stavbu pro   
 podnikatelskou ⌥innost do 25 m2 zastav né plochy a do 5 m v✏�ky s jedním nadzemním podla⇣ím,  
 podsklepenou nejv✏�e do hloubky 3 m.
(§25) Je-li mezi rodinn✏mi domy voln✏ prostor, vzdálenost mezi nimi nesmí b✏t men�í ne⇣ 7 m a jejich  
 vzdálenost od spole⌥n✏ch hranic pozemk� nesmí b✏t men�í ne⇣ 2 m. Ve zvlá�� stísn n✏ch územních  
 podmínkách m�⇣e b✏t vzdálenost mezi rodinn✏mi domy sní⇣ena a⇣ na 4 m, pokud v ⇣ádné z   
 protilehl✏ch st n nejsou okna obytn✏ch místností; 
 Vzdálenost stavby gará⇣e a dal�ích staveb souvisejících a podmi⌦ujících bydlení umíst n✏ch na   
 pozemku rodinného domu nesmí b✏t od spole⌥n✏ch hranic pozemk� men�í ne⇣ 2 m.

 4.3) Regula⇧ní prvky prostorového uspo�ádání navr↵ené územní studií
 Územní studií jsou stanoveny tyto dal�í po⇣adavky na prostorové vyu⇣ití ploch (viz. grafická p↵íloha A):

 Uli⌥ní ⌥ára
 hranice mezi stavebními pozemky a ve↵ejn✏m prostranstvím vymezující základní uli⌥ní prostor.

 Stavební ⌥ára 
 Smyslem zavedení regulativu stavební ⌥áry je definování základních pravidel prostorového uspo↵ádání  
 zástavby, a p↵edev�ím jejího vztahu k ve↵ejn✏m prostranstvím. 
 Stavební ⌥ára v rámci stavebních blok� p↵edev�ím vymezuje hranici zastav ní, rozd luje tedy blok na  
 jeho zastavitelnou a nezastavitelnou ⌥ást. V⇣dy je vymezována po jeho obvodu (sm rem k uli⌥ní ⌥á↵e), 
 blok organizuje v celé jeho hloubce (rozd luje na men�í zastavitelné ⌥ásti).
 Do uli⌥ního venkovského prostoru navrhujeme stavební ⌥áru otev↵enou, v hloubce parcel stavební  
 ⌥áru volnou.
a) Stavební �ára otev⌅ená, která vymezuje hranici zastavitelné a nezastavitelné ⌥ásti bloku,
 1. m�⇣e b✏t v celé své délce souvisle a úpln  zastav ná a
 2. její⇣ zástavba nesmí nikde ustupovat,
 3. její hranice je stanovena ve vzdálenosti 5 m od uli⌥ní ⌥áry v nov  zakládaném uli⌥ním prostoru.
b) Stavební �ára volná, která vymezuje hranici zastavitelné a nezastavitelné ⌥ásti bloku,
 1. která m�⇣e b✏t v celé své délce souvisle a úpln  zastav ná a
 2. její⇣ zástavba smí libovoln  ustupovat.
 
 Nezastavitelná ⌥ást stavebního bloku
 V nezastavitelné ⌥ásti stavebního bloku se smí umis�ovat pouze stavby, které tvo↵í sou⌥ást zahradní
 úpravy a úpravy parteru, podzemní stavby, stavby p↵ipojení na technickou a dopravní infrastrukturu
 a ⌥ásti staveb vypsan✏ch dále (prvky p↵ed stavební ⌥arou).

 Prvky p↵ed stavební ⌥arou
 stavební ⌥áru mohou p↵ekro⌥it:
a)  základy, sokly, obklady fasád, stavební prvky, které architektonicky ⌥lení pr�⌥elí, za↵ízení a prvky
 a dodate⌥né zateplení budovy do vzdálenosti 0,2 m,
b)  korunní ↵ímsa a st↵echa do vzdálenosti 1 m,
c)  podzemní ⌥ásti staveb, nep↵ekro⌥í-li zárove⌦ ⌥áru uli⌥ní.

 St↵echy
a) Jsou doporu⌥ené st↵echy sklonité. ⇤ikmé st↵echy mohou mít p↵ípadn  vestav né podkroví. 
b) Sklon �ikm✏ch st↵ech na hlavních objektech bude 20 - 45°.
c) Asymetrické sedlové st↵echy nebo mansardové st↵echy nejsou p↵ípustné. 
d) Jsou p↵ípustné st↵echy ploché s ustupujícím horním podla⇣ím.

 Po⇣adavky na oplocení
a)  Oplocení pozemk� na hranici s ve↵ejn✏m prostranstvím musí sv✏mi prostorov✏mi parametry
 vhodn  navazovat na oplocení v míst  obvyklé.
b)  Oplocení na hranici s ve↵ejn✏m prostranstvím vymezujícím nov  zakládan✏ základní uli⌥ní prostor má  

 max. v✏�ku 1,6 metru s eventuální nepr�hlednou ⌥ástí maximální v✏�ky 1,2 metru (tzv. “sousedsk✏  
 plot”).

c)  Oplocení na hranici s ostatním ve↵ejn✏m prostranstvím nesmí p↵esáhnout v✏�ku 1,8 metr� nad vy��í z  
 obou úrovní p↵ilehlého terénu.
d)  Oplocení na hranici pozemk� uvnit↵ stavebního bloku nesmí p↵esáhnout v✏�ku 2 metr� nad vy��í z  
 obou úrovní p↵ilehlého terénu.

 Vzhled, barevnost
a) Barevnost musí vycházet z tradi⌥ní barevnosti a barevnosti odpovídající pou⇣it✏m materiál�m. To  
 vylu⌥uje pou⇣ití ostr✏ch a pronikav✏ch barev a lesknoucích se barevn✏ch nát r�.
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 4.4) Regula⇧ní prvky - zele⌥
 Zv✏�ená pozornost je v nována vybavování ve↵ejn✏ch prostranství stromy a stromo↵adími. V✏znam 
strom� ve ve↵ejn✏ch prostranstvích není pouze reprezentativní, stromy v✏razn  p↵ispívají k pobytové kvalit  
prostoru, sni⇣ují pra�nost a zvlh⌥ují vzduch.
 Územní studií je navr⇣eno stromo↵adí do uli⌥ního prostoru a to v míst  jeho roz�í↵ení. Dále je u 
vyhlídkového místa navr⇣eno vysadit strom dominantního vzr�stu, poskytující stín a odpo⌥inek. Vlastní v✏b r 
vhodné d↵eviny provede odpov dn✏ projektant na základ  dohody s Obcí Lhotka. Podobn  bude postupováno 
p↵i vyhodnocení stavu a dosadby plochy zelen  (b✏val✏ obecní rybník).

 Kostru v✏sadeb budou tvo↵it domácí druhy d↵evin odpovídající stanovi�tním podmínkám, tj. 
spole⌥enstvu typické bikové a /nebo jedlové doubravy; ty mohou b✏t dle specifikace zelen  (viz. ní⇣e) dopln ny 
o náro⌥n j�í druhy v kultivarech a okrasné d↵eviny. Do sadov✏ch úprav nutno navrhovat jen stanovi�tn  a 
geograficky p�vodní d↵eviny:
- biková a /nebo jedlová doubrava - acidofilní doubrava s⌘dominantním dubem zimním s⌘p↵ím sí  
 náro⌥n j�ích listná⌥� - b↵ízy, habru, buku, je↵ábu, lípy srd⌥ité; na su��ích stanovi�tích s⌘p↵irozenou  
 p↵ím sí borovice. Dub letní se objevuje jen na vl⌥ích stanovi�tích. Zmlazené d↵eviny stromového patra  
 jsou nejd�le⇣it j�í slo⇣kou slab  vyvinutého ke↵ového patra. Bylinné patro tvo↵í acidofilní a mezofilní  
 lesní druhy. Osidluje pahorkatiny na ⇣ivinami chud✏ch substrátech, kambizem , luvizem  i   
 pseudogleje.  Tvo↵í p↵echod mezi dubohab↵inou a bikovou bu⌥inou.
 - d⌅eviny stromo⌅adí - dub letní i zimní, b↵íza b lokorá, je↵áb pta⌥í, jablo⌦ domácí, mén   
  jírovec ma�al, lípa srd⌥itá, t↵e�e⌦ pta⌥í
 - d⌅eviny pro solitérní v⇧sadbu a rozpt⇧lenou zele⇤ - dub letní (vlh⌥í polohy), dub zimní, habr 
  obecn✏, je↵áb pta⌥í, b↵íza b lokorá, lípa srd⌥itá, borovice lesní, hloh jednosemenn✏, hloh  
  obecn✏, r�⇣e �ípková, kru�ina ol�ová
 - vhodné sm⇥si na zatrav⇤ovaná místa -  kost↵ava ov⌥í, kost↵ava ⌥ervená, kost↵ava lu⌥ní,  
  psine⌥ek tenkolist✏, bojínek lu⌥ní, lipnice úzkolistá, jílek vytrval✏, jetel plaziv✏.

Obecn  platí tato doporu⌥ení:
- d↵eviny budou osazeny ve velikosti 20 % kone⌥ného vzr�stu; stromy se zakládají sadbou 10 - 12 let✏ch 
 odrostk� /12-14-16/ s balem, dosahující min. v✏�ky 2 - 2,5 m.  Do uli⌥ních stromo↵adí musí b✏t stromy  
 vyv tvené na podchodnou v✏�ku.  K v✏sadb  d↵evin do izola⌥ní zelen  jsou naopak doporu⌥eny  
 d↵eviny zav tvené nízko od zem , základní sadbu v izola⌥ní zeleni doporu⌥eno doplnit 4-6 let✏mi  
 odrostky, tzv. �pi⌥áky, v✏�ky min. 125 - 150 cm nebo sadbou /8-10-12/ s balem; d↵eviny umíst né ve  
 vazb  na volnou krajinu nutno chránit proti okusu; 
- ke↵e v⌘porostech budou vysazeny v⌘�achovnicovém sponu, ke↵e v⌘⇣iv✏ch plotech do ↵ad (2)3-4 ks/bm,  
 u mén  vzr�stn✏ch druh� 4-6 ks/bm;  
- v parkov✏ch plochách a v⌘prostorech p↵edzahrádek bude zalo⇣en v✏sevem klasick✏ parkov✏ trávník p↵i  
 pou⇣ití travního semene v⌘dávce 25 g/m2.  V⌘míst  navrhovan✏ch lu⌥ních porost� bude vyseta lu⌥ní  
 sm s dopln ná o kv tnaté druhy bylin. Do prostoru reten⌥ní nádr⇣e je doporu⌥ena sm s mezofilní  
 kv tnaté louky 25g/m2 s p↵ím sí vlhké louky (1-2 g/m2) a sazenice mok↵adních rostlin. Vhodné jsou  
 nap↵. sm si fy Planta naturalis. O�et↵ování trávníku u mok↵ad� spo⌥ívá v ⌥astém se⌥ení, nejmén  2 x  
 do roka a to poprvé v kv tnu a⇣ v ⌥ervnu, podruhé v srpnu a⇣ v zá↵í. 
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5)  NÁVRH ⇥E⇤ENÍ DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY
  
 5.1) ⇤ir í vztahy, struktura napojení na stávající silni⇧ní komunikace
 Obec Lhotka se nachází v sousedství Lochovic, cca 7 km od Ho↵ovic, na hranici s okresem P↵íbram.  
Dopravní dostupnost v�⌥i nad↵azen✏m sídelním útvar�m je efektivní (dosah dálnice D5 (exit Zdice - vzdálenost 
cca 9 km), ⇣elezni⌥ních tratí  ⌥. 172 regionální (Zadní T↵ebá⌦-Lochovice) a ⌥. 200 celostátní (Zdice - Protivín)). 
Páte↵ní komunika⌥ní osou vlastní správního území obce je trasa silnice  III. t↵ídy ⌥. 03013, která zaji��uje p↵epravní 
vazby sm rem k silnici II. t↵ídy ⌥.114 (komunika⌥ní vazby sm rem na Ho↵ovice). 
  
 5.2) Místní komunikace
 Navrhovan✏ vnit↵ní komunika⌥ní systém ↵e�ené lokality bude zaji��ovat dopravní dostupnost a obsluhu 
jednotliv✏ch navrhovan✏ch objekt�, je tvo↵en místní komunikací v⌘kategorii obytné zóny, která umo⇣⌦uje pohyb 
v�echny typ� dopravy v⌘jedné v✏�kové úrovni.
 Komunikace je navr⇣ena jako jednopruhová, obousm rná, s⌘místy umo⇣⌦ujícími vyh✏bání vozidel. 
Stavebn  technické uspo↵ádání je navr⇣eno takové, aby byla zaji�t na rychlost vozidel 20 km/h. Stavební prvky ke 
sní⇣ení rychlosti jsou navr⇣eny v✏�kové (zpomalovací prahy). Na komunikaci jsou p↵ipojeny jednotlivé pozemky 
samostatn✏mi sjezdy.
 Sm rové vedení komunikace zahrnuje p↵ímé úseky a sm rové oblouky. V✏�kov  komunikace kopíruje 
niveletu stávajícího terénu, p↵i⌥em⇣ maximální p↵í⌥n✏ sklon nep↵esáhne 8,33%.
 Povrch komunikace bude ⇣ivi⌥n✏, zpomalovací prahy a sjezdy budou z⌘betonové dla⇣by.
 Odvodn ní komunikace je ↵e�eno podéln✏m a jednostrann✏m p↵í⌥n✏m sklonem vozovky na terén do 
zelen✏ch ploch.

 5.3) Doprava v klidu
 Lokalita p↵edpokládá zástavbu rodinn✏mi domy, jeden pozemek je vy⌥len n pro p↵ípadn✏ men�í 
objekt ob⌥anské vybavenosti, kter✏ nemá p↵esnou specifikaci pro pot↵eby v✏po⌥tu parkování.
Pro stavbu ka⇣dého rodinného domu je pot↵eba dostate⌥n  dimenzovat p↵ilehlé plochy pro pot↵ebu parkování a 
odstavování vozidel.
 Celkov✏ po⌥et stání pro jednotlivé rodinné domy se ur⌥uje na základ  �SN 73 6110 dle vzorce:

 N = O0 . ka + P0 . ka . kp

- N celkov✏ po⌥et stání pro posuzovanou stavbu
- O0 základní po⌥et odstavn✏ch stání podle ⌥lánku 14.1.6 (viz tabulka 34) �SN 73 6110 p↵i stupni  
  automobilizace 400 vozidel/ 1000 obyvatel (1 : 2,5)
- P0 základní po⌥et parkovacích stání podle ⌥lánku14.1.6 (viz tabulka 34) �SN 73 6110
- ka sou⌥initel vlivu stupn  automobilizace
- kp sou⌥initel redukce po⌥tu stání (viz tabulka 30 ) �SN 73 6110

 Stavba je posuzována jako obytn✏ d�m rodinn✏, kdy jako ú⌥elovou jednotkou pro pot↵eby v✏po⌥tu je 
v✏m ra jednotliv✏ch byt�. S⌘ohledem na místní podmínky je na 1 parkovací stání uva⇣ováno 0,5-1 ú⌥elov✏ch 
jednotek. P↵i p↵edpokládaném po⌥tu (1-2) a velikosti (max 2x do 100m2 nebo 1x nad 100 m2) bytov✏ch 
jednotek vychází P0 = 2 parkovacích stání. Na ka⇣dém pozemku je tedy nutno zajistit 2 parkovací stání (nap↵. 
gará⇣ nebo otev↵ené venkovní stání na zpevn né plo�e), p↵i⌥em⇣ se neuva⇣uje parkovací stání vyhrazené pro 
osoby se sní⇣enou schopností pohybu a orientace.
 Po⇣adovan✏ po⌥et stání na jeden pozemek s⌘rodinn✏m domem.
 N = O0 . ka + P0 . ka . kp = 0 . 1,0 + 2 . 1,0. 1,0 = 2 stání
 Sou⌥ástí ↵e�ení komunikace je návrh parkovacích stání ve ve↵ejném uli⌥ním prostoru v⌘místech, která 
to umo⇣⌦ují. Maximální po⌥et parkovacích stání je 22, p↵i⌥em⇣ 2 jsou vyhrazena pro osoby se sní⇣enou 
schopností pohybu a orientace. 8 parkovacích stání je navr⇣eno kolm✏ch s⌘rozm ry 2,5m x 5,0m, p↵i⌥em⇣ místo 
pro osoby se sní⇣enou schopností pohybu a orientace je se navrhuje v⌘základní �í↵i 3,5 m. V⌘p↵ípad  t chto dvou 
vyhrazen✏ch kolm✏ch parkovacích stání vedle sebe je celková �í↵ka 6,0m, p↵i⌥em⇣ st↵ední ⌥ást je spole⌥ná pro 
ob  místa. 14 parkovacích stání je navr⇣eno podéln✏ch s⌘rozm ry 2,0m x 5,75 m.
 V�echna parkovací stání v⌘uli⌥ním prostoru budou slou⇣it jednak pro objekt ob⌥anské vybavenosti, 
rovn ⇣ tak pro p↵ípadné náv�t vy. V�echna parkovací stání budou provedena odli�n✏m typem povrchu oproti 
komunikaci.

 5.4) P⌃ í provoz
 V kontaktu se západním okrajem lokality prochází zna⌥ená turistická trasa K�T “⇣lutá” ve sm ru Ostr✏ - 
Ple�ivec. P↵edkládan✏ návrh tuto trasu respektuje.
 Na obytn✏ch ulicích p �í, za podmínek stanoven✏ch v⌘zákon  ⌥.361/2000 Sb., o provozu na 
pozemních komunikacích, mohou vyu⇣ívat spole⌥n  s⌘automobilovou dopravou cel✏ uli⌥ní prostor.
 Na tento uli⌥ní prostor budou navazovat nov  z↵ízené úseky p �í stezky a to jednak úsek veden✏ podél 
parcely s ob⌥anskou vybaveností (3) sm rem k plo�e zelen  a jednak veden✏ mezi parcelami 19 a 20 sm rem k 
vyhlídkovému místu do krajiny. 

 5.5) Obsluha území prost�edky hromadné dopravy 
 Obsluha katastrálního území prost↵edky hromadné dopravy je v sou⌥asné dob  realizována prost↵edky 
pravidelné ve↵ejné autobusové dopravy prost↵ednictvím procházejících autobusov✏ch linek: 210 033 Ho↵ovice - 
Lhotka - Hostomice; 210 016 Beroun - Lhotka - Hostomice, (v�e p↵epravce PROBO - BUS, a.s.). V centru obce je 
situována jedna autobusová zastávka (Lhotka). Lze konstatovat, ⇣e celé návrhové území je pokryto v p↵ijatelné 
300 metrové docházkové vzdálenosti k této autobusové zastávce, co⇣ ⌥asov  p↵edstavuje asi 5 minutovou 
docházkovou dobu. Situování zastávky je mo⇣no pova⇣ovat za stabilizované.
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6)  NÁVRH ⇥E⇤ENÍ  TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY

 6.1) Charakteristika navrhovan⌦ch základních opat�ení   
 P↵edm tem této studie není koncepce ↵e�ení technické obsluhy prost↵ednictvím in⇣en✏rsk✏ch sítí. Toto 
bude ↵e�eno v navazujícím stupni - dokumentace pro územní ↵ízení/stavební povolení a to v⌘návaznosti na 
napojovací místa stávajících in⇣en✏rsk✏ch sítí obce Lhotka. Studie se pouze v nuje doporu⌥ením ve vazb  na 
koordinaci in⇣en✏rsk✏ch sítí v uli⌥ním prostranství spole⌥n  s v✏sadbou stromo↵adí.
 Navrhovaná rámcová opat↵ení: 
- Budou nezbytná zejména opat↵ení související s⌘nátokem podzemních i povrchov✏ch vod z⌘�ir�ího  
 sva⇣itého území nad ↵e�en✏m zájmov✏m územím. 
- V⌘↵e�eném území se pak nachází  trasa vedení telekomunika⌥ního kabelu, kterou je t↵eba p↵elo⇣it do  
 náhradní trasy.

 6.2) Stromy a in↵en⌦rské sít⌃

 V✏sadbová plocha
 Pro strom musí b✏t zaji�t na minimální v✏sadbová plocha. V✏sadbová plocha se musí nacházet mimo
zhutn lé vrstvy a neproko↵enitelné materiály, zpravidla z�stává volná anebo zakrytá m↵í⇣í. Její minimální �í↵ka je 
0,8 m a minimální velikost je 2 m2 pro stromy s malou korunou, 4 m2 pro stromy se st↵ední korunou a 9 m2 pro 
stromy s velkou korunou.
 Plocha pro vsak de��ové vody
 Pro strom musí b✏t zaji�t na dostate⌥ná plocha pro vsak de��ové vody a provzdu�⌦ování. Velikost této
plochy je zpravidla pro stromy s malou a st↵ední korunou nad 6 m2 a pro stromy s velkou korunou
nad 10 m2. Plocha pro vsak de��ové vody se ↵e�í bu� jako otev↵ená p�da, nebo dla⇣bou v suchém lo⇣i se �irokou 
spárou, p↵ípadn  jin✏m krytem, kter✏ propou�tí vodu a vzduch (nap↵. písek, �t rk).
 Pokud to místní podmínky nebo zvolené architektonické ↵e�ení (nap↵. pou⇣ití velkoplo�n✏ch materiál�
kryjících svrchní vrstvu p�dy) nedovolí, je mo⇣né po⇣adavek nahradit stavebn  technick✏mi a vegeta⌥n  
technick✏mi prvky.
 Ko↵enov✏ prostor
 Ko↵enov✏ prostor zahrnuje objem p�dy, ve kterém m�⇣e strom ko↵enit. Ko↵enov✏ prostor musí 
zabezpe⌥it statiku stromu a umo⇣nit proko↵en ní v dostate⌥ném rozsahu, jeho velikost odpovídá zpravidla 1/10 
projek⌥ního objemu koruny.

Minimální vzdálenosti podzemních sítí od paty kmene stromu
 - Vodovod 1,5 m; 1,0 m p↵i obnov  a s pou⇣itím technick✏ch opat↵ení
 - Kanalizace 3,0 m bez omezení; 1,5–3,0 m, je-li stoka do hloubky 5 m a s pou⇣itím   
  technick✏ch opat↵ení; 1,0 m pro p↵ípojky s pou⇣itím technick✏ch opat↵ení
 - Plynovod 2,5 m; 1,5 m s pou⇣itím technick✏ch opat↵ení
 - 1 kV 1,0 m; 0,5 m s pou⇣itím technick✏ch opat↵ení
 - 22 kV 1,5 m; 1,0 m s pou⇣itím technick✏ch opat↵ení
 - Ve↵ejné osv tlení 1,0 m; (kabely) 0,5 m s pou⇣itím technick✏ch opat↵ení
 - 5,0 m vzdálenost patky sto⇣áru, v⇣dy v�ak mimo v✏sadbov✏ prostor elektronické   
 komunikace 1,0 m; 0,5 m s pou⇣itím technick✏ch opat↵ení
Vzdálenosti se vztahují jak na hlavní trasy, tak na jednotlivé p↵ípojky.

 Za technická opat↵ení se pova⇣ují p↵ípady, kdy se:
 a) sít  ukládají d↵íve ne⇣ plánovan✏ strom:
 - pokládka sítí do chráni⌥ek;
 - ulo⇣ení protiko↵enové zábrany v úseku ko↵enového prostoru a trasy sít ;
 b) sít  ukládají v blízkosti stojícího stromu:
 - provle⌥ením v chráni⌥ce (podvrtáním);
 - ru⌥ní v✏kop nebo s pou⇣itím odsávací techniky; o�et↵ení ko↵en�, zásyp ko↵enového prostoru   
 speciálním substrátem pro stromy.
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7)  P⇥ÍLOHA

Fotodokumentace - n⌃které p�íklady kvalitní zástavby na venkov⌃

    
 

 p↵íklad kvalitní architektury, vhodné pro bydlení na venkov  - rodinné domy v Popovi⌥kách (autor Ing. arch. Ján Stempel)
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 p↵íklad kvalitní architektury, vhodné pro bydlení na venkov  - rodinn✏ d�m B↵evnice (autor Ing. arch. Martin Barto�)
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