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A. ZÁKLADNÍ ÚDAJE
1 Název úkolu, objednatel, zpracovatel
Název úkolu:

Změny Š9, Š10, Š11 a Š12 územního plánu sídelního útvaru Šošůvka
Š9:

Plochy bydlení u silnice k obci Vysočany

Š10:

Plochy bydlení v centrální části obce

Š11:

Plochy bydlení u lomu

Š12:

Občanská vybavenost u křižovatky v centru obce

Objednatel:

Obec Šošůvka

Zpracovatel:

Ing. arch. Helena Kočišová ATELIER A.VE, architektonicko
urbanistický atelier
M. Majerové 3, 638 00 Brno
IČO: 65861701

Smlouva o dílo:

1/2008

Zpracovatelský kolektiv:

Ing. arch. Helena Kočišová
Ing. arch. Štěpán Kočiš

B. NÁVRH ŘEŠENÍ
1. Vymezení řešeného území
Řešeným územím je část katastrálního území Šošůvka a zahrnuje:
ve změně Š9: pozemky parc.č. 2089, 2088, 2087 a části pozemků parc.č. 2091, 2090, 2084, 2083,
2082, 2081, 2080, 2079, 2078, 2077, 2076, 2075, 2074, 2073, 2064, 2161
ve změně Š10: části pozemků parc.č. 79/5, 80/1 a 80/2
ve změně Š11: 35/1,3; 22/5; 21/2; 214/5,6; 2234; 2235; 2236; 2245; 2247; 2244; 2237; 2238; 2243;
2239; 2242; 2252; 2251; 2246; 2249; 2250; 2253; 2254; 2260; 2261; 2262; 2241; 2240; 2255; 2256
ve změně Š12: 96

2. Koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jeho hodnot
Přírodní civilizační a kulturní hodnoty a jejich vztah je nezbytné chápat ve smyslu trvale udržitelného
rozvoje jako vztah hodnot – kvalitního životního prostředí – hospodářství a hospodářského rozvoje –
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sociálních vztahů a podmínek – hodnot kulturního dědictví. Návrh respektuje tyto hodnoty a
nenarušuje jejich soulad. Změny Š9, Š10 a Š12 nemění zásadně schválený územního plánu a v
případě změny Š11 navazuje na koncepci rozvoje území obce doplněním návrhových ploch pro
bydlení novou plochou umožňující využití prostoru sevřeného mezi reakreačním a výrobním areálem. .

3. Návrh urbanistické koncepce, vymezení zastavitelných ploch
Změny Š10 a Š12 jsou navrženy na zastavěném či zastavitelném území a svým významem v podstatě
nemění koncepci urbanistického rozvoje obce.
V případě změny Š9 je plocha Br navržena na ploše navržené územním plánem pro výrobu, t.j. na
ploše zastavitelné, pouze plocha rekreace Otr je navržena k rozšíření o 0,048 ha. Toto rozšíření je
zahrnuto do zastavitelných ploch.
Změna Š11 mění částečně urbanistickou koncepci územního rozvoje města. Je navržena nová plocha
pro bydlení vyplňující prostor mezi stávajícím zastavěným územím obce – obytnou zástavbou,
zemědělskou farmou a navrženým územím pro rekreaci. Tato plocha je zařazena mezi plochy
zastavitelné a má rozlohu 5,406 ha (rozsah v grafické části).
Změnou se vymezuje zastavitelné území v rozsahu dle grafické části.
4. Návrh koncepce dopravy a veřejné infrastruktury
4.1 Doprava
Změna Š9, Š10 a Š12
Tyto změny vzhledem ke svému umístění nevyvolávají potřebu změny dopravní sítě.
Změna Š11
Návrh nové obytné zástavby využívá novou místní komunikaci navrženou schváleným územním
plánem na parcele 35/1. Dopravní napojení navrhované zástavby je řešeno prodloužením této
komunikace do centra lokality a dále napojením na stávající místní komunikace u zemědělského
areálu a areálu lomu. Komunikace o šířce 5,5 m bude řešena jako zklidněna obytná ulice. MK je
zařazena do funkční třídy D1 - zklidněná se smíšeným provozem.
Garážování, odstavování vozidel a parkování bude řešeno na vlastním pozemku.
4.2 Zásobování elektrickou energií, telekomunikace a spoje
4.2.1 Zásobování elektrickou energií
Změna Š9, Š10 a Š12
Lokality budou napojeny na stávající rozvody nn. V případě změny Š9 je při využití plochy rekreace
respektovat stávající vedení VN.
Změna Š11
Návrh nových ploch v této lokalitě vyvolává potřebu změny stávajícího vedení VN, které prochází
dotčeným územím. Toto koncové vedení až po stávající trafostanici v severovýchodní části lokality
bude kabelizováno v trase odpovídajícímu navrženému veřejnému prostranství.
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4.2.2 Telekomunikační a spojová zařízení
Telefonní zařízení - sítě
Místní účastnická síť bude rozšířena navázáním na stávající stav.
4.3 Zásobování plynem
Změna Š9, Š10 a Š12
Lokality budou napojeny na stávající rozvody plynu.
Změna Š11
Nově navržený STL plynovod v lokalitě bude napojen na stávající rozvody.
4.4 Vodní hospodářství
4.4.1 Zásobování vodou
Změna Š9, Š10 a Š12
Lokality budou napojeny na stávající vodovod.
Změna Š11
Nově navržený vodovod v lokalitě bude napojen na stávající vodovodní systém v obci.
4.4.2 Odvedení dešťových a splaškových vod
Změna Š9, Š10 a Š12
Lokality budou napojeny na kanalizační síť.
Změna Š11
V lokalitě jsou navrženy gravitační kanalizační řady napojeny do kanalizačního systému obce.
5. Koncepce uspořádání krajiny
Změny Š 9, Š10 a Š12 nemění koncepci uspořádání krajiny.
Změna Š11, která navrhuje změnu orné půdy (navrženou územním plánem na plochy trvale travních
porostů) na zastavitelné území pro obytnou zástavbu, mění částečně koncepci uspořádání krajiny
schválenou v územním plánu. V rámci návrhu jsou kromě ploch určených k zastavění, navrženy
plochy k výsadbě krajinné zeleně.
Cestní síť a tím prostupnost území je ve všech případech zachována.

6. Návrh členění území na funkční plochy a podmínky jejich využití
Změna Š9
Jsou respektovány „Regulativy pro územní rozvoj“ uvedené ve schváleném územním plánu. Navržená
lokalita určená k bydlení je zařazena do ploch bydlení Br – bydlení v rodinných domech. Tato lokalita
je dotčena hlukovým pásmem silnice II/377.
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Chráněné venkovní prostory lze u komunikace II/377 navrhovat na základě hlukového vyhodnocení
prokazujícího splnění hygienických limitů.
Lokalita rekreace (rozšíření návrhové plochy) je zařazena do ploch sportu a rekreace Otr –
atraktivita cestovního ruchu. Jsou respektovány regulativy schválené Změnou Š6.
Základní podmínky ochrany krajinného rázu:
Maximální výška zástavby - jedno nadzemní podlaží s podkrovím.
Změna Š10
Jsou respektovány „Regulativy pro územní rozvoj“ uvedené ve schváleném územním plánu. Navržená
lokalita určená k bydlení je zařazena do ploch bydlení Br – bydlení v rodinných domech.
Změna Š11
Jsou respektovány „Regulativy pro územní rozvoj“ uvedené ve schváleném územním plánu. Navržená
lokalita určená k bydlení je zařazena do ploch bydlení Br – bydlení v rodinných domech. Plochy
zeleně jsou zařazeny do ploch krajinné zeleně, lesy – Zk – krajinná zeleň.
Chráněné prostory lze v lokalitě navrhovat až na základě vyhodnocení veškerých negativních vlivů
provozu zemědělského areálu.
Nově jsou navrženy plochy veřejných prostranství:
Ve - Plochy veřejných prostranství
Územní rozsah omezení
je vymezen v grafické části dokumentace
Charakteristika
Plochy dopravní (místní komunikace, chodníky, parkoviště a jiné zpevněné plochy) a plochy veřejné
zeleně včetně drobných staveb (boží muka, kříže, sochy, pomníky)
Funkční regulace
Přípustné je umísťování
-

zařízení sloužící motorovou dopravu, odstavné pruhy a přilehlá parkovací
stání, která nejsou samostatnými parkovišti

-

místní komunikace

-

pěší komunikace a chodníky

-

cyklistické komunikace a stezky

-

plochy sloužící pro parkování a odstavování všech silničních vozidel pro
motorovou dopravu (osobní a dodávkové automobily a jednostopá vozidla;
nákladní a speciální automobily a autobusy; traktory a samojízdné pracovní
stroje)

-

plochy veřejné a izolační zeleně

-

prvky drobného mobiliáře (lavičky, osvětlení apod.)

-

drobné objekty (kříže, pomníky, boží muka, sochy)

-

objekty drobných služeb (kiosky, autobusové čekárny apod.)

-

dětská hřiště, malé sportovní plochy
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-

nezbytná technická vybavenost zajišťující obsluhu území

Nepřípustné je umísťování
-

všechny ostatní urbanistické funkce kromě funkcí, které jsou uvedeny jako činnosti nebo stavby
přípustné

Základní podmínky ochrany krajinného rázu:
Rodinné domy v zástavbě uličního typu budou mít tradiční zastřešení a objem stavby odpovídající
charakteru venkovského prostředí, budou maximálně jednopodlažní s podkrovím.
Změna Š12
Jsou respektovány „Regulativy pro územní rozvoj“ uvedené ve schváleném územním plánu. Navržená
lokalita určená k občanské vybavenosti je zařazena do ploch občanského vybavení Ou – ubytovací
zařízení.
V případě umísťování akusticky chráněných prostorů, definovaných právním předpisem na úseku
ochrany veřejného zdraví, na ploše občanské vybavenosti Změny Š12 musí být respektováno hlukové
pásmo silnice.
7. Vymezení ploch veřejně prospěšných staveb pro které lze práva k pozemkům a stavbám
vyvlastnit
Veřejně prospěšné stavby jsou vymezeny pouze v případě Změny Š11:
Jsou vymezeny tyto nové veřejně prospěšné stavby:
-

návrh místní komunikace pro obsloužení nové lokality

-

vodovodního řadu pro zásobování nové lokality

-

návrh kanalizačních řadů pro obsloužení nové lokality

-

návrh STL plynovodu pro novou lokalitu

-

kabelizace vedení VN
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