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Úvod
Územní studie (ÚS) je územně plánovacím podkladem, který ověřuje možnosti a
podmínky změn v území a navrhuje řešení vybraných problémů. Územní studie slouží pro
rozhodování v území (§25 a §30 stavebního zákona), případně jako podklad pro změny
územně plánovací dokumentace. Tato územní studie je zpracována jako podklad pro
rozhodování v území, nikoli jako podklad pro změnu územně plánovací dokumentace. Je
tedy zcela v souladu s územním plánem obce Panenské Břežany v úplném znění po změně č.
3, s respektováním těch regulativů a požadavků, které jsou v souladu s obecnými požadavky
na obsah územního plánu. Po schválení možnosti využití pořizovatelem a vložení dat o této
studii do evidence územně plánovací činnosti se územní studie stává neopominutelným
podkladem pro rozhodování v řešeném území. Stavebníci a investoři jsou povinni územní
studii využít a stavební úřad je povinen vydávat rozhodnutí respektující řešení podle územní
studie. Pokud je navrženo řešení odchylné od územní studie, je možné o něm kladně
rozhodnout, vždy však stavební úřad v odůvodnění tohoto rozhodnutí musí uvést, že
odchylné řešení bylo s řešením podle územní studie porovnáno a proč bylo vyhodnoceno
jako stejně výhodné nebo výhodnější než řešení podle územní studie. Současně musí být
uvedeno a zdůvodněno, že odchylné řešení nenaruší celkovou koncepci, cíle a účel územní
studie.

Údaje o řešeném území
Řešené území se nachází při východním okraji zástavby obce Panenské Břežany.
V současnosti je území z jihozápadu ohraničeno silnicí III/24210, procházející obcí. Severní
okraj území lemuje polní cesta a od východu je hranice tvořena lokálním biocentrem, které
částečně leží v řešeném území, a regionálním biokoridorem.
Řešené území je tvořeno plochou Z4 dle územního plánu obce Panenské Břežany, tj.
stávajícími pozemky p.č. 405/2, p.č. 540, p.č. 405/1 a p.č. 406 v k.ú. Panenské Břežany. Do
řešeného území jsou zahrnuty i části obecní cesty, přiléhající k ploše Z4 ze severu, a silnice III.
třídy, přiléhající k ploše Z4 z jihozápadu. Část pozemku parc.č. 405/1 je součástí vymezeného
lokálního biocentra, které se nachází při východním okraji řešeného území spolu
s regionálním biokoridorem.
Rozdělení vlastníků
Parc.č.

Vlastník

Výměra dle KN

405/2
540
405/1

Solar Jiří

3 843 m2
1 156 m2
10 647 m2
381 m2

406

Špindler Filip
Obec Panenské Břežany
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Vymezení řešeného území

Cíle územní studie
Cílem územní studie je především:
•
•
•
•
•

návrh parcelace s vymezením stavebních pozemků a pozemků pro místní komunikace
a ostatní veřejná prostranství;
návrh dopravní obsluhy jednotlivých stavebních pozemků;
koncepce napojení na technickou infrastrukturu;
návrh zpřesnění podmínek funkční a prostorové regulace zástavby;
řešení veřejných prostranství, tj. především rozdělení na zpevněné a nezpevněné
plochy, vjezdy na pozemky, parkovací stání, veřejná zeleň.

Zásadním cílem je především dosáhnout efektivního a urbanisticky příznivého využití
plochy Z4 dle územního plánu k plnění její hlavní funkce, tedy k bydlení. Navržené řešení
respektuje potřeby a požadavky formulované obcí Panenské Břežany v rámci připomínek
k pracovnímu konceptu územní studie. Důležitou součástí je udržení podmínek pro příznivé
životní prostředí, hospodářský rozvoj a pro soudržnost společenství obyvatel území
uspokojující požadavky současné i budoucí generace.
Zpracování územní studie je zajištěno osobou oprávněnou k výkonu odborných
činností ve výstavbě podle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu autorizovaných architektů a o
výkonu autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě. Studie je zpracována
v souladu se svým zadáním a dalšími obecně závaznými právními předpisy a normami.
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Výchozí principy urbanistické koncepce
Urbanistická koncepce vychází z umístění lokality na okraji obce. Vhodně a v souladu
s územně plánovací dokumentací doplňuje stávající zástavbu. Lokalita přímo navazuje na
ostatní zastavěné obytné území obce. Návrh zástavby je výrazně ovlivněn tvarem a velikostí
území. S ohledem na místní podmínky člení a rozděluje řešené území na části veřejných
prostranství a vlastní stavební pozemky pro umístění rodinných domů. V souladu s územním
plánem obce i charakterem její zástavby je celá lokalita řešena pro funkci bydlení
v izolovaných rodinných domech.
V souvislosti se sousedícím lokálním biocentrem na východním okraji řešeného území
a v souladu se závaznými požadavky územního plánu obce je ve východním pásu stavebních
pozemků (v obytných zahradách přiléhajících k lokálnímu biocentru) vymezen 15 metrů
široký nezastavitelný pás.
Dopravní dostupnost lokality bude zajišťovat jedno připojení obslužné komunikace na
silnici III. třídy, která z jihozápadu lemuje řešené území. Pro pěší a cyklisty bude umožněno
dvojí napojení na silnici III. třídy – obslužnou komunikací a samostatným průchodem
určeným pouze pro pěší a cyklisty. Prostor obslužné komunikace bude doplněn o výsadbu
stromů, které oživí vzhled zástavby z pohledu chodce.
V souladu s dohodou s obcí Panenské Břežany je na západním okraji území navrženo
veřejné prostranství – veřejná zeleň o výměře 487 m2.

Návrh řešení místních komunikací a dopravy v klidu
Lokalita je napojena silnici III. třídy procházející obcí prostřednictvím jediné křižovatky
v místě stávající polní cesty, která bude upravena na místní obslužnou komunikaci, zajišťující
přístup ke všem stavebním pozemkům. K zajištění tohoto přístupu pro vnitřní část obytné
plochy bude dále sloužit slepé odbočení z této cesty. Toto řešení je vhodné z hlediska
bezpečnosti dopravy a nezatížení stávající silnice III. třídy zřizováním nových vjezdů na
pozemky. Obslužné komunikace tak mohou být řešeny a provozovány v režimu obytné zóny
s jediným vjezdem poblíž křižovatky se silnicí III. třídy. Na konci slepé obslužné komunikace je
navržen průchod pro pěší a cyklisty na silnici III. třídy, který je zároveň možné využívat jako
nouzový průjezd pro vozidla integrovaného záchranného systému.
Přístupová komunikace bude realizována s živičným povrchem a bude vyhovovat
smíšenému provozu motorové a pěší dopravy – tj. místní komunikace funkční skupiny D,
podskupiny D1. Prostor první části komunikace od napojení na komunikaci III. třídy se skládá
z hlavního dopravního prostoru o šířce 6 m a pruhu s vjezdy, veřejnou zelení a podélnými
parkovacími stáními pro návštěvníky o rozměrech 2,5 m x 5,5 m. Při vjezdu do této obslužné
ulice je navržen zpomalovací práh ke zklidnění dopravy, sloužící současně jako začátek
vyznačené obytné zóny.
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V druhé (slepé) části obslužné komunikace orientované severo-jižně je navržena
vozovka se smíšeným provozem o šířce 6m, barevně (případně i materiálově) dělená na část
využívanou pro motorovou i pěší a cyklistickou dopravu (o šířce 5m) a část určenou výhradně
pro pěší dopravu o šířce 1m, přičemž obě tyto části budou ve stejné výškové úrovni. Další
část příčného profilu tohoto prostoru místní komunikace tvoří 2,5 široký pruh pro veřejnou
zeleň, vjezdy na pozemky a podélná parkovací stání pro návštěvníky o rozměrech 2,5 m x 5,5
m. V místech navržené veřejné zeleně je doporučeno umístění stromů pro vizuální oživení
prostoru a zlepšení mikroklimatu.

Výpočet potřebného počtu parkovacích stání pro návštěvníky
dle ČSN 73 6110 Projektování místních komunikací
N = Po x ka x kp
ka = součinitel vlivu stupně automobilizace = 1,4 (odpovídá 560 os.aut na 1000 obyv.)
kp = součinitel redukce počtu stání = 1 (nízká kvalita obsluhy hromadnou dopravou)
Po = základní počet parkovacích stání = 4 (v území je navrženo 11 rodinných domů, v
případě dvoubytových resp. dvougeneračních RD se jedná o 22 bytů, v případě maximální
obložnosti 4 osoby / byt pak vychází max. 88 obyvatel; základní počet se vypočítá ze vztahu 1
stání pro 20 obyvatel)
N = 4 x 1,4 x 1 = 5,6 stání
Navrženo je celkem 22 stání, což je o 16 více, než vyžaduje norma. V praxi pak mohou
tato stání sloužit i pro krátkodobý odstav vozidel rezidentů. Navrhovaná stání jsou
rovnoměrně rozmístěna v území.

Výpočet potřebného počtu odstavných stání pro rezidenty
dle ČSN 73 6110 Projektování místních komunikací
N = Oo x ka
ka = součinitel vlivu stupně automobilizace = 1,4 (odpovídá 560 os.aut na 1000 obyv.)
Oo = základní počet odstavných stání:
= 1 pro byt do 100 m2 celkové plochy
= 2 pro byt nad 100 m2 celkové plochy
Pro každý RD bude potřebný počet odstavných stání stanoven individuálně v
závislosti na velikosti a počtu bytů. Všechna potřebná stání pak musí být umístěna na
pozemku stavebníka buď ve formě venkovních stání (případně pod přístřešky) nebo ve formě
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vestavěných garáží. Ilustrativně je v územní studii navržena zpevněná plocha o velikosti dvou
odstavných stání pro každý rodinný dům.
Např. pro RD se dvěma byty o výměře každého z nich do 100 m2 je potřebný počet (1
+ 1) x 1,4 = 2,8 stání = 3 stání. Jednobytový RD s výměrou bytu do 100 m2 vyžaduje 1 x 1,4 =
1,4 tj. 2 stání (vždy se zaokrouhluje nahoru).

Návrh řešení lokálního biocentra
Biocentrum (centrum biotické diverzity) je skladebnou částí ÚSES, která je, nebo
cílově má být tvořena ekologicky významným segmentem krajiny, který svou velikostí a
stavem ekologických podmínek umožňuje trvalou existenci druhů i společenstev přirozeného
genofondu krajiny. Jedná se o biotop nebo soubor biotopů, který svým stavem a velikostí
umožňuje trvalou existenci přirozeného či pozměněného, avšak přírodě blízkého ekosystému
(vyhl. MŽP ČR č. 395/92).
Řešené území obsahuje část lokálního biocentra LBC 21 Na rovinách. Biocentrem
prochází regionální biokoridor v podobě vodního toku. Celé lokální biocentrum obsahuje
plochu přibližně 43 340 m2. Geobiocenologická typizace vymezuje biocentrum
v bukodubovém vegetačním stupni jako přechodnou mezotrofně-bázickou trofickou řadu
v normální hydrické řadě. Biocentrum je vedeno jako nefunkční a dle ÚSES je
charakterizováno jako občasný vodní tok s břehovým porostem uprostřed orné půdy
s vzrostlým porostem jabloně, třešně, vrby bílé, trnky obecné, bezu černého a růže šípkové s
doprovodnou zelení podél komunikací. Opatření pro založení tohoto biocentra bylo jeho
vymezení, vyjmutí ze ZPF a postupné vytvoření lesního společenstva s přirozenou druhovou
skladbou DB, BK, JV, LP, HB, JL

Metodika ÚSES – Vlastní realizace ÚSES
1.

2.

3.

4.

Realizace ÚSES jako celku je velmi dlouhodobou a postupnou záležitostí. Obdobně tomu bude
velmi často i u jednotlivých skladebných částí. Postupná realizace chybějícího biocentra či
biokoridoru po etapách často vytváří přirozený a pozvolný proces nově obnovovaných přírodních
struktur a je mnohem bezpečnější nežli pokusy o jednorázová řešení.
O postupu a charakteru prací rozhoduje v první řadě to, o jaký funkční typ skladebné části jde a
jaký je cílový typ společenstva (tak, jak je definován v plánu ÚSES). Tomuto cíli se musí všechny
ostatní cíle využívání území úměrně podřizovat.
Při rozhodování o rozložení a proporcích jednotlivých biotopů v biocentru a biokoridoru je nutno v
prvé řadě vytvořit dostatečné prostorové podmínky pro cílový typ společenstva. Mimoto je nutno
ovšem zohlednit i fakt, že každé biocentrum a biokoridor zároveň funguje jako interakční prvek, a
věnovat tedy zvýšenou pozornost ekotonovým společenstvům. Okrajový lem těchto skladebných
částí často bude muset plnit i funkci ochranné zóny proti pronikání vnějších nebezpečných vlivů do
jádra biocentra.
Zatímco u biocenter a biokoridorů musí být jednoznačně preferována jejich funkce přírodní, u
interakčních prvků je nutno přihlížet daleko více k jejich dalším funkcím včetně hospodářského
využití, které by (pokud možno) mělo trvale udržovat i jejich přírodní hodnoty.
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5.

U biokoridorů i biocenter s minimálními prostorovými parametry je nutno s celou plochou počítat
pro vytvoření vlastního cílového biotopu, přechodové formace okrajů (plnící funkci interakčních
prvků) je třeba počítat navíc.
6. Všechna revitalizační opatření, mimo zakládání lesních ekosystémů, musí v první řadě využívat
samovolných nebo řízených sukcesních procesů. Hlavní těžiště činností potom spočívá v jejich
monitorování a podpoře.
7. U některých typů společenstev budou nutné terénní úpravy (obnova mokřadů, vodních
společenstev apod.); také v těchto případech budeme dávat přednost přírodním procesům
(abraze, sedimentace apod.) před umělým vytvořením.
8. Ve všech funkčních součástech ÚSES je nutno dodržovat zásadu, že pro výsadby a jiné případné
reintrodukce se používá pouze geograficky původních druhů, a to nejlépe přímo z místních zdrojů.
Tomuto aspektu je nutno obětovat i často prodlouženou dobu realizace oproti výsadbě běžného
školkařského materiálu. Dobře podloženou výjimku mohou tvořit skladebné části ÚSES parkových
formací v sídlech. I zde je ovšem možno používat pouze druhy, které u nás již dlouhodobě
zdomácněly.
9. Při výsadbách dřevin je vhodné preferovat lesnické způsoby zakládání oproti sadovnickým, které
jsou podstatně náročnější, a jejich hlavní výhoda - rychlý efekt - není většinou u ÚSES nutný.
10. Při etapizaci i způsobu zakládání dřevinných porostů je nutno dbát na přirozenou cílovou věkovou
strukturu porostů. Funkčnost daného biotopu musí být dosažena trvale. Dodržení této podmínky,
zejména u prostorově omezených biocenter a biokoridorů daných v minimálních parametrech,
bude často obtížným úkolem, vyžadujícím vysoce kvalifikovaná řešení.
11. Ekotonová společenstva lemů biocenter a biokoridorů a interakční prvky by ve své cílové podobě
měla být co nejpestřejší mozaikou přírodních prvků, s bohatou druhovou skladbou, kladoucí důraz
na doplňování ekologických nik organismů žijících v okolní krajině (hnízdění, úkryt, náhradní
potrava atd.).
12. Ochranná opatření u biocenter a biokoridorů by měla být pokud možno prostorově co
nejúspornější (např. záchytný příkop proti splachům)

Návrh připojení na technickou infrastrukturu
Všechny druhy veřejné infrastruktury, na které budou všechny stavební pozemky
napojeny, se nacházejí na okraji řešené lokality. Ilustrativní napojovací místa dle současného
stavu situace a možné vedení všech druhů veřejné infrastruktury jsou zakresleny ve výkresu
technické infrastruktury. Konečné řešení vedení, materiálů, kapacity a profily navazujících
částí veřejné technické infrastruktury pro připojení stavebních pozemků, poloha a způsob
jejich uložení v prostoru plánované přístupové komunikace nejsou předmětem územní
studie.

Závazné požadavky prostorové regulace vyplývající z územního plánu
obce
•

Požadavky na prostorové uspořádání a architektonické zásady:
o minimální velikost nově vytvářeného (stavebního) pozemku je 800 m2;
o zastavění pozemku max. 40 % zastavěných a zpevněných ploch z plochy
pozemku;
o pro plochu Z4 (stejně tak pro plochu Z5) platí max. 2 nadzemní podlaží a
vestavěné podkroví, současně musí být splněna podmínka výšky hřebene
střechy max. 12 m nad terénem.
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•

Územní plán obsahuje pro plochu pro bydlení Z4 (stejně tak i pro plochu Z5)
následující požadavek:
Mezi objekty zástavby a lokálním biokoridorem bude vytvořeno pásmo zeleně
zahrad o šířce min. 15 m, bezprostředně navazující na okraj biokoridoru. V takto
vytvořeném pásmu nejsou přípustné drobné stavby typu zahradních altánů a
přístřešků.

Závazné podmínky využití stavebních pozemků dle územního plánu
obce
Určené využití:
bydlení v rodinných domech izolovaných a (nebo) v dvojdomech, včetně příslušných
komunikací pro motorová vozidla, pro pěší a cyklisty, odstavných a parkovacích ploch,
vestavěných garáží do hlavních objektů, zeleně obytné, veřejné a ochranné a technické
infrastruktury;
Přípustné využití:
•
•
•
•

drobná komerční občanská vybavenost výrobního i nevýrobního charakteru (obchod,
administrativa, služby, řemesla) bez vlivu na obytné prostředí zóny, vestavěné do
budov pro bydlení příp. do samostatných objektů max. do 50 m2;
drobná chovatelská činnost v doplňkových objektech - nesmí narušovat obytnou
funkci zóny;
parkování v rámci vlastních pozemků, případně v odstavných pruzích komunikací;
užitkové zahrady.
Nepřípustné využití:

•

výrobní činnost narušující kvalitu životního prostředí, vyloučeny jsou všechny činnosti
obtěžující hlukem, chemickými emisemi, zápachem, prachem, zvýšeným výskytem
hlodavců, nadměrnou dopravou v pohybu i klidu.

Prvky prostorové regulace zástavby dle této územní studie
Územní studie v souladu se svým zadáním stanovuje a sjednocuje v řešeném území
jeho urbanistický a architektonický charakter. Za tím účelem studie obsahuje zejména prvky
prostorové regulace nové zástavby v rozsahu odpovídajícím danému měřítku, tedy v rozsahu
regulačního plánu.
Stěžejním prvkem návrhu je v rámci této studie zobrazená parcelace. Jakékoli
případné odchylky formou posunutí hranic mezi stavebními pozemky nebo jejich sloučení
nesmí způsobit obtížnější dostupnost nebo dokonce znemožnění přístupnosti jakékoli části
řešeného území s tím, že principiálně je nutné zachovat navržený systém dopravní obsluhy
s jediným vjezdem do území. Odchylky od navržené parcelace rovněž nesmí ve svém
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důsledku způsobit menší výměru jednotlivých stavebních pozemků oproti limitu 800 m2,
který je stanoven územním plánem obce. Odchylné řešení rovněž nesmí způsobit nižší
urbanistickou kvalitu celkového řešení plochy.
Dále jsou uvedeny doporučující regulativy po zástavbu:

Regulativy zástavby
•
•
•
•
•
•
•
•
•

výška rodinných domů po hřeben střechy max. 10 m;
tvar střechy: sedlová, valbová;
rozmezí sklonu střechy: 35° – 50°;
materiál střech: pálená krytina;
směr hlavního hřebene ve směru délky objektu;
v řešeném území nebudou umísťovány samostatně stojící garáže;
maximální míra zastavění celková (včetně staveb souvisejících s bydlením, bez
zpevněných ploch): 25%;
výška oplocení v uliční čáře max. 1600 mm, oplocení v uliční čáře nebude z plně
neprůhledných materiálů (plné zdivo, prefabrikované panely);
v řešeném území nebudou umísťovány informačních a reklamních panely, tabule,
desky či jiné konstrukce o ploše větší než 0,6 m2.

Vysvětlující pojmy
Stavby související s bydlením jsou drobné stavby bez obytných místností na pozemku
rodinného domu související s bydlením nebo údržbou pozemku, např. zahradní domek (sklad
na nářadí a zahradní nábytek), altán, přístřešek na auto nebo zahradní sezení, skleník,
zakrytý bazén apod.
Maximální míra zastavění pozemku je maximální dosažitelná hodnota
procentuelního podílu zastavěné plochy pozemku a celkové výměry tohoto pozemku.
Zastavěná plocha pozemku se vypočte dle ustanovení §2 odst. 7 zákona č. 183/2006 Sb., o
územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů:
§2 (7) Zastavěná plocha pozemku je součtem všech zastavěných ploch jednotlivých
staveb. Zastavěnou plochou stavby se rozumí plocha ohraničená pravoúhlými průměty
vnějšího líce obvodových konstrukcí všech nadzemních i podzemních podlaží do vodorovné
roviny. Plochy lodžií a arkýřů se započítávají. U objektů poloodkrytých (bez některých
obvodových stěn) je zastavěná plocha vymezena obalovými čarami vedenými vnějšími líci
svislých konstrukcí do vodorovné roviny. U zastřešených staveb nebo jejich částí bez
obvodových svislých konstrukcí je zastavěná plocha vymezena pravoúhlým průmětem střešní
konstrukce do vodorovné roviny.
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Výška rodinného domu se měří jako svislá vzdálenost mezi výškou původního
rostlého terénu ve středu (těžišti) pozemku a nejvyšším místem hřebene střechy; komíny,
stožáry, antény, hromosvody, solární panely, větrníky apod. se neuvažují, pokud jejich výška
nepřekročí 2m nad stanovenou maximální výšku zástavby – v opačném případě je pro
umístění takových zařízení nutné vždy samostatně prokázat, že nenaruší charakter území a
jeho architektonické a urbanistické hodnoty.
Stavební čára (nepřekročitelná) – vymezuje část stavebního pozemku, na které je
možné umístit stavbu rodinného domu, resp. jeho zastavěnou plochu dle výše uvedené
definice podle §2 odst. 7 stavebního zákona, za současné podmínky nepřekročení koeficientu
maximální míry zastavění pozemku rodinným domem.
Uliční čára – tvoří hranici mezi veřejným prostranstvím (s místní komunikací nebo
veřejnou zelení) a stavebním pozemkem. V uliční čáře se zpravidla nachází oplocení.

Dokladová část
Dokladová část obsahuje pouze doklad o schválení využitelnosti této územní studie
pořizovatelem, tj. Obecním úřadem Panenské Břežany.
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