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1. ZADÁNÍ STUDIE
Územní studie se pořizuje na žádost Stavebního úřadu Magistrátu města Prostějova oddělení
územního plánování podle ustanovení § 30 odst. 2 stavebního zákona č.183/2006 Sb., o územním
plánování a stavebním řádu, ve znění platných předpisů (stavební zákon), na základě podnětu obce
Ondratice. Studie bude po schválení a zaevidování do evidence územně plánovací činnosti sloužit
jako podklad pro rozhodování v území.

1.1 CÍLE
Cílem územní studie je návrh koncepce budoucí bytové zástavby v lokalitě Z5 v obci Ondratice prověřit a posoudit možná funkční a prostorová řešení plochy pro bydlení v rodinných domech s
přihlédnutím ke stávajícímu charakteru zástavby v obci Ondratice.

1.2 ÚČEL
Účelem pořízení územní studie je zajištění podkladu, který bude sloužit stavebnímu úřadu pro
správní rozhodování v území, tj. pro řízení o umísťování staveb v této lokalitě.
Územní studie bude pořizovatelem po ověření a schválení její použitelnosti v souladu s
ustanovením § 30 odst. 4 stavebního zákona zapsána do evidence územně plánovací činnosti.

1.3 PODKLADY
Pro zpracování územní studie bylo použito těchto podkladů:
- Zadání územní studie
- Územní plán Ondratice v PDF
- ortofotomapa řešeného území
- katastrální mapa řešeného území
- rozbor stávající stavu lokality, místní šetření

2. VYMEZENÍ ŘEŠENÉ PLOCHY
Plocha Z5 označena v ÚP Ondratice řeší rozvoj bydlení při severním okraji katastrálního území
obce Ondratice a plynule navazuje na stávající obytné území jižním směrem. Řešené území vymezují
z jižní a západní strany zahrady stávajících obytných domů. Z východní strany prochází kolem lokality
polní cesta a ze severní strany lokalitu vymezují dva pozemky. Jeden pozemek s individuální zelení a
druhý pozemek je zemědělsky obdělávaný. Za těmito dvěma pozemky prochází komunikace směřující
do blízké obce Sněhotice.
Řešená plocha obsahuje pozemky č. 524/1 a č. 524/2. Součástí těchto parcel jsou pozemky vedené
ve zjednodušené evidenci ZE pozemkového katastru:
p.č. 524 a p.č. 525 na LV č. 283, ve vlastnictví viz tabulka
Bureš Jiří

č.p. 21, 79803 Krumsín

1/8

Bureš Josef

č.p. 21, 79803 Krumsín

1/8

Bureš Karel

č.p. 21, 79803 Krumsín

1/8

Kopalová Eva

Hranická 71/15, Přerov II-Předmostí, 75124 Přerov

1/8

Králová Anna

Gorkého 411/25, 79607 Držovice

1/2
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p.č. 526 na LV č. 150, ve vlastnictví viz tabulka
Moudrý Václav

Okružní 3355/179, 79601 Prostějov

1/3

Semerádová Věra

Okružní 3355/179, 79601 Prostějov

1/3

Škorpíková Jiřina doc. RNDr., CSc.

Lozíbky 1467/56, Husovice, 61400 Brno

1/3

p.č. 527 na LV č. 41, ve vlastnictví viz tabulka
Frys Jan Ing. č.p. 110, 79807 Ondratice

p.č. 528/1 a 528/2 na LV č. 493, ve vlastnictví viz tabulka
Orálek Petr č.p. 179, 79807 Ondratice

p.č. 528/3 na LV č. 462 ve vlastnictví viz tabulka
Hurčík David č.p. 186, 79807 Ondratice

p.č. 529 na LV č. 316 ve vlastnictví viz tabulka
Hrdličková Jana č.p. 130, 79807 Ondratice

Převážná část parcely č. 524/1 a část parcely 524/2 při jižním okraji parcely 524/1 v plném rozsahu
respektují vymezení zastavitelné plochy - označené Z5 v územním plánu Ondratice.
Hranice řešeného území je vyznačena ve výkresové části.

2.1 CHARAKTERISTIKA ŘEŠENÉHO ÚZEMÍ
Řešeným územím je nezastavěná plocha o rozloze 2,1 ha, využívaná zemědělsky jako orná půda.
Uvnitř řešeného území se zpevněné komunikace nenacházejí.
Lokalita je dopravně dostupná po místní a účelové komunikaci situované v jihovýchodní části
území.
Obslužná komunikace, z které je navržen příjezd do řešené lokality, je zpevněna živičným
povrchem, prochází mezi rodinnými domy a navazuje na krajskou silnici mezi obcí Ondratice a obcí
Sněhotice.
Pozemek č. 524/1 je svažitý v nadmořské výšce okolo 270 m n.m. Území je pro zástavbu
rodinnými domy přitažlivé zejména z důvodu dobré dopravní dostupnosti.

2.2 STÁVAJÍCÍ VYUŽITÍ LOKALITY
Řešené území je nezastavěno, pozemky jsou zemědělsky využívány jako orná půda. V okolí řešené
lokality se nacházejí plochy venkovské zástavby rodinných domů a rekreačních chat se zahradami,
zemědělsky obdělávané pozemky a polní cesty.

2.3 URBANISTICKÁ KONCEPCE
Územní studie má za základní cíl zpřístupnění území pro stavbu rodinných domů, stanovení
regulativů pro stavbu rodinných domů a současně vytvoření předpokladů pro realizaci kvalitního
veřejného prostoru.
Návrh vychází z urbanistické struktury obce, klade si za cíl ji vhodně doplnit a navázat na přilehlou
zástavbu.
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Páteřní komunikace svým umístěním a tvarem navazuje na stávající komunikaci a vytváří i základní
skelet pro vedení plynu, vodovodu, splaškové (dešťové) kanalizace a podzemního vedení NN.
Komunikace jsou lemovány rozvolněnou zástavbou rodinných domů. Pozemky jsou určeny pro
zástavbu samostatně stojícími rodinnými domy.
Přístup pro pěší bude také po této navržené silnici, kolem níž budou procházet zelené pásy pro
položení inženýrských sítí, které zároveň tvoří veřejné prostranství společně s vyčleněnou parkově
upravenou částí uprostřed řešeného území. Plochy nových veřejných prostranství pro zeleň jsou
navrženy v rozsahu požadovaném vyhláškou a jsou situovány vždy v návaznosti na plochy veřejných
prostranství pro komunikace.
Velikost parcel a jejich členění podporuje možné zastavění rodinnými domy s nízkoenergetickým
standardem, kdy je možné uplatnit použití tepelných čerpadel země – vzduch, slunečních tepelných
kolektorů, biologických čistíren odpadních vod a podobných technologií podporujících, jak
soběstačnost a částečnou nezávislost obyvatel, tak především šetrnost k životnímu prostředí a
krajině.
Plochy pro umístění objektů místní občanské vybavenosti v lokalitě navrženy nejsou.
Navržené regulativy se snaží o vytvoření smysluplného prostorového řešení, o ulicový charakter
budoucí zástavby. Celková plocha území řešené územní studií 20 997 m2 z toho plocha určená k
zastavění rodinnými domy pro bydlení zabírá 15 669 m². Plocha veřejného prostranství činí 2 943 m²
čímž je splněna podmínka Vyhlášky č. 501/2006 Sb.. K veřejnému prostranství je přičleněna i
východní část pozemku 524/1 určená uzemním plánem pro dopravu a technickou infrastrukturu.
Navrhované kapacity:
Rozloha řešeného území cca 20 997 m²
Plocha pro stavební parcely 15 669 m2 – (velikost pozemků 823 – 1 099 m²)
Počet RD (max.) 17
Počet obyvatel 60 (počítány 3,5 osoby na 1 RD)
Plocha určená k zastavění (max. 40%) 6267m² z plochy stavebních parcel
Plocha veřejného prostranství (není součástí komunikací) 2 943 m².

3. PODMÍNKY PRO VYMEZENÍ A VYUŽITÍ POZEMKŮ
Pozemky 524/1 a 524/2 budou využity v souladu s územním plánem Ondratice.
V řešené lokalitě se počítá s napojením splaškové kanalizace na nově chystanou kanalizaci v celé
obci. Sdělovací kabel procházející po východní straně lokality bude přeložen do nejbližší parcely
č. 826 nebo zůstane věcným břemenem dotčených pozemků (bude řešeno v územním řízení).
Plocha neobsahuje žádné další omezující přírodní nebo technické limity využití území. Území
částečně spadá do zájmového území vojenského újezdu Březina.
Nově je navrženo celkem 17 samostatně stojících rodinných domů.

3.1 FORMA ZASTAVĚNÍ
Určuje typy zástavby a vymezuje hranice zastavění.
Forma zastavění - regulativy:
a) v celé lokalitě je stanovena forma zastavění samostatně stojícími rodinnými domy;
b) hlavní (uliční) průčelí domů (stavební čára) bude umístěno 5m od hranice pozemku, která
sousedí s veřejným prostorem s obslužnou komunikací, a kde je zároveň umístěn vstup a vjezd na
pozemek rodinného domu;
d) umístění „zahradního“ průčelí domů (stavební hranice) je stanoveno na max. 20m – viz výkres
od hranice pozemku, která sousedí s veřejným prostorem s obslužnou komunikací, a kde je zároveň
umístěn vstup a vjezd na pozemek rodinného domu;
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e) garáže budou umístěny průčelím (vjezdem) stejně jako hlavní stavby min. 5m od hranice
pozemku, která sousedí s veřejným prostorem s obslužnou komunikací, a kde je zároveň umístěn
vstup a vjezd na pozemek rodinného domu,
f) forma zastavění – doporučuje se vytvářet intimní venkovní prostory (poloatria, atria).

3.2 KONCEPCE USPOŘÁDÁNÍ KRAJINY
Základní koncepce uspořádání krajiny obsažená v ÚP Ondratice se nemění.
Je nutné zajistit, aby výstavba v této ploše nesnížila estetickou a přírodní hodnotu krajinného rázu.
Koncepci uspořádání krajiny determinuje na jedné straně plánovaný urbánní rozvoj, zde
představovaný uvažovaným rozvojem zejména obytných ploch, na straně druhé se uplatňují
požadavky na ochranu a tvorbu krajiny.
Zastavěná plocha bude max. 40% z plochy stavebních pozemku. Ostatní plocha bude ponechána
zeleni. Veřejnou zeleň budou tvořit zelené pásy kolem komunikace.

3.3 PROSTUPNOST KRAJINY
Územní studie respektuje stávající místní a účelové komunikace v krajině a komunikace navržené
územním plánem. Komunikace jsou i pěším koridorem, který zajišťuje veřejnou prostupnost územím.

3.4 PROSTOROVÉ REGULACE, OCHRANA HODNOT ÚZEMÍ, KRAJINNÉHO RÁZU
B - PLOCHY BYDLENÍ
BI - BYDLENÍ INDIVIDUÁLNÍ
Hlavní využití:

Jako plochy bydlení individuální jsou vymezeny plochy rodinných domů
a pozemků dalších staveb a zařízení, které nesnižují kvalitu prostředí a pohodu
bydlení, jsou slučitelné s bydlením a slouží zejména obyvatelům v takto
vymezené ploše.
Podmínky pro využití plochy

Přípustné jsou:

- rodinné domy,
- ubytovací zařízení,
- ostatní nerušící provozovny s pracovními příležitostmi,
- stavby pro správu,
- zahradnické provozy.

Nepřípustné
jsou:

- stavby a způsoby využití území, které nejsou uvedeny ve výčtu přípustného
využití.
Podmínky prostorového uspořádání

Plochy změn - max. výška 2. nadzemní podlaží, koeficient zastavěné plochy max. 40%.

P- PLOCHA VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ
Jako plocha veřejných prostranství jsou vymezeny pozemky dopravní, a technické
infrastruktury, nezpevněné plochy s veřejnou zelení v zastavěném území obce.
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Podmínky pro využití plochy

- pozemky související dopravní a technické infrastruktury,
- udržovaná trvalá vegetace bez hospodářského významu,
- pozemní objekty, stavby a zařízení, které svým charakterem odpovídají, způsobu využívání
ploch zeleně a mají doplňkovou funkci, např. pomníky, sochy, kříže, drobný mobiliář,
- drobné vodní plochy,
- dětská hřiště, dětské hrací prvky,
- stavby a způsoby využití území, které nejsou uvedeny ve výčtu přípustného využití.
Podmínky prostorového uspořádání

3.5 CHARAKTER STAVEB
Stavby musí proporcemi a tvarem domů, střech, oken a dveří, fasádami a použitými materiály
navazovat na historickou urbanistickou strukturu a zástavbu obce. Stavby nesmí narušovat siluetu
obce, ale musí s ní vytvářet vzájemný soulad.

3.6 VÝŠKOVÁ HLADINA ZÁSTAVBY
Výšková regulace je stanovena takto:
a) dům se sedlovou střechou (jedno nadzemní podlaží a podkroví ve sklonité střeše), do plného
podlaží se započítává podkroví v případě, že více než 3/4 podkroví (vztaženo na plochu pod ním
ležícího podlaží) má výšku požadovanou pro obytné místnosti;
b) sklon střechy 35° - 45°, +0,000 je umístěna max. 1m nad úrovní původního terénu, vztaženo k
stavební čáře;
c) hřeben střechy (hlavního objemu) bude rovnoběžný se stavební čárou, resp. osou páteřní
komunikace;
d) max. výška hřebene střechy oproti +0,000 předmětného rodinného domu je 8,5 m.
Výšková regulace - doporučení:
a) ploty – průhledné, maximální výška 1,5m;
b) pro šikmé střechy (sedlové nebo pultové) je vhodné používat červenou pálenou krytinu;
c) vhodné barvy omítek rodinných domů jsou především bílá a světlé nebo zemité odstíny.

4. PODMÍNKY PRO UMÍSTĚNÍ A PROSTOROVÉ USPOŘÁDÁNÍ STAVEB DOPRAVNÍ
A TECH. INFRASTRUKTURY
4.1 DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA
Hlavní dopravní kostru tvoři místní páteřní obousměrná komunikace napojena na stávající
komunikační síť na parcele 524/2. Je zde také možnost severní část komunikace protáhnout a napojit
na obslužnou komunikaci směřující k severu do obce Sněhotice. Komunikace k RD je navržena s
šířkou 5,5m s dopravním režimem "obytné zóny", tj. místní komunikace zklidněné, třídy D1, s max.
rychlostí jízdy motorových vozidel 20 km/hod. Typicky rezidenční charakter území je zvláště vhodný
pro návrh dopravního režimu "obytná zóna" s užíváním společného dopravního prostoru chodci,
cyklisty, motoristy, hrajícími si dětmi. Příčný práh na vjezdu do obytné zóny bude proveden jako
stavební (nikoliv montovaný) v délce min. 3 m optimálně až 4 m tak, aby při nájezdu osobního
automobilu na příčný práh nevznikal nežádoucí zvýšený hluk z dopravy. Přesné umístění prahu bude
stanoveno v dalším stupni zpracování projektové dokumentace.
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4.2 DOPRAVA V KLIDU (ODSTAVNÁ STÁNÍ)
K parkování vozidel obyvatel budou sloužit garáže vestavěné a polozapuštěné v rodinných
domech. Nedoporučuje se budovat samostatně stojící garáže. Dále je parkovaní umožněno na
pozemcích rodinných domů před garáží, v některých případech může být i vedle garáže. Je třeba
důsledně podmiňovat výstavbu rodinných domů současnou stavbou i garáže, případně alespoň
přístřešků pro automobil.
Parkovací místa jsou navržena podél páteřní komunikace. Tato parkovací místa budou sloužit pro
návštěvy a motoristy nebydlící v řešeném území. Navržena podélná parkovací stání a vjezdy jsou
uvažovaná s povrchem ze zatravňovacích dlaždic nebo klasické betonové dlažby, barevně odlišené od
vlastní komunikace. Minimální počet těchto parkovacích míst je 3 (na 20 obyvatel 1parkovaci místo).
V územní studii je navrženo 17 parkovacích míst. Odstavná stání budou budována vždy těsně při
vjezdu k rodinnému domu. Samozřejmě bude možné parkovat i podél komunikace při zachování
průjezdního profilu min. 3m.

4.3 KOMUNIKACE PRO PĚŠÍ
S chodníky pro pěší se v řešené lokalitě neuvažuje. Komunikace pro auta bude sloužit i chodcům.
Kolem komunikace jsou navrženy zelené pruhy pro uložení inženýrských sítí. Chodník bude barevně
odlišen od vjezdů k pozemkům pro stavbu rodinných domů.

4.4 TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA
4.5 ZÁSOBOVÁNÍ VODOU
Lokalita Z5 bude zásobena z nově navrženého řadu, který povede po jižní hranici lokality. Je zde
navrženo zaokruhování stávajícího vodovodního systému v obci. Napojení zokruhovaného řadu je
navrženo na západním konci na stávající PVC DN 80 a na zásobovací řad LIT DN 150, který vede podél
hlavní krajské komunikace III/37735 v obci. Nový řad povede v zeleném pruhu podél nově navržených
místních komunikací.
Vodovodní řad bude veden podél nové komunikace a zároveň bude sloužit pro potřebu požárního
zabezpečení. Respektována budou ochranná pásma. Tato ochranná pásma nesmí být zastavěna ani
osázena stromy.
V lokalitě se předpokládá výstavba celkem 17 RD.
Data pro výpočet:
Počet napojených RD: 17
Počet napojených obyvatel: 60
Potřeba vody: 100 l/os/den
Výpočet průměrné denní potřeby vody:
Qp, ob = 60 x 100 = 6000 l/d = 6 m3/d = 0,069 l/s

4.6 SPLAŠKOVÁ KANALIZACE
Výškopisné řešení lokality by mělo umožnit použít gravitační kanalizaci (lze zjistit výškopisným
zaměřením). Splaškové odpadní vody z nově navržené zástavby budou odvedeny do kanalizační stoky
DN 300, která vyvedeny splaškové vody do obecní navrhované stoky na pozemku č. 524/2 při jižním
okraji lokality. Napojení bude provedeno v kanalizační šachtě. Nová stoka bude umístěna pod novou
komunikací. Musí být respektována ochranná pásma inženýrských sítí dle platné ČSN.
Do kanalizační stoky budou odvedeny i dešťové vody z nové komunikace.
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Dešťové vody ze zelených ploch veřejného prostranství je nutno, v souladu s novými požadavky na
odkanalizování obcí, zasakovat, zmenšit tím odtoková množství a naopak zvýšit množství vod
podzemních.
Data pro výpočet:
Počet napojených RD: 17
Počet napojených obyvatel: 60
Potřeba vody: 100 l/os/den
Výpočet průměrného denního množství OV:
Qdmax, o = 60 x 100 = 6000 l/d = 6 m3/d = 0,069 l/s

4.7 DEŠŤOVÁ KANALIZACE
Dešťové vody budou zasakovány přímo na pozemcích pro výstavbu RD, kde bude umožněno jejich
vsakování. Je třeba dbát na trvalé zajištění dostatečné plochy soukromých pozemků schopných
vsakování a zadržování dešťové vody; nebezpečné je zejména postupné přibývání zpevněných ploch v
zahradách např. výstavbou zahradních krbů, bazénů, hřišť, garáží, přístřešků, hospodářských budov,
teras, chodníků apod. Všechny tyto doplňkové stavby a stavby, které je možno realizovat bez
ohlášení či stavebního povolení, nesmí snížit vsakovací schopnost pozemku pod přípustnou míru (viz
ustanovení §21, odst.3, pís. a) vyhl.č.501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území).
Do dešťové kanalizace tak především nebudou zaústěny dešťové vody ze střech a zpevněných
ploch rodinných domů, ale jen dešťové vody z komunikací a veřejných prostranství.

4.8 ZÁSOBOVÁNÍ ELEKTRICKOU ENERGIÍ
Lokalita Z5 se 17 RD bude napojena z trafostanice TRST 2 smyčkou po uliční straně zástavby nebo
z podpůrného bodu č. 5, Sněhotice domu č. 136.
Nová rozvodná energetická vedení NN jsou uvažována v kabelovém zemním provedení, v souladu
s § 24 odst. (1) vyhl. č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, podle kterého se
rozvodné energetické a telekomunikační vedení v zastavěných částech obcí umísťují pod zem. Nové
veřejné osvětlení bude instalováno na stožárech vysokých 4-5 m, napájených kabelem v zemi,
v souběhu s ostatními energetickými sítěmi. Po provedení kabelizace vedení NN se instalují nové
stožáry veřejného osvětlení.

4.9 ZÁSOBOVÁNÍ PLYNEM
Na katastru obce Ondratice se nachází stávající rozvod plynu STL 0,3 MPa. Zásobování obce je
z přívodního plynovodu ze směru od obce Brodek u Prostějova.
Lokalita Z5 bude zásobena novým plynovodním řadem DN 63. Plynovod je navržen zokruhovaný
s napojením na stávající konce DN 63 a to za jihozápadním rohem lokality v místní ulici a z druhé
strany od jihu z plynovodu vedeného přes náves. Trasy uvnitř lokality budou vedeny dle následné
územní studie.
Nová výstavba musí respektovat ochranná pásma plynovodů. Trasa nového plynovodu je
navržena v grafické části.
Roční potřeba plynu: RD x 3500 m3/rok = 59 500 m3/rok
Hodinová spotřeba plynu: 17 RD x 3 m3/hod = 51 m3/hod

4.10 VEŘEJNÉ KOMUNIKAČNÍ SÍTĚ
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V rámci výstavby inženýrských sítí v dané lokalitě se nepředpokládá položení veřejných
komunikačních a datových sítí. Změny řešení včetně kapacit budou upřesněna v dalších fázích
projektových prací.

4.110 NAKLÁDÁNÍ S ODPADY
Likvidace odpadů v obci Ondratice je zajišťována v souladu s obecně závaznou vyhláškou o
odpadech. Stávající koncepce nakládání s odpady bude zachována i v dalším období.

5. PODMÍNKY PRO OCHRANU HODNOT A CHARAKTERU ÚZEMÍ
5.1 OCHRANA KULTURNÍCH HODNOT
V řešeném území se nenachází žádné kulturní památky ani hodnotné objekty, ale bude zachován
hodnotný pohled na siluetu centra městyse s kostelem.

5.2 OCHRANA OVZDUŠÍ
Není předmětem územní studie.

5.3 OCHRANA PROTI HLUKU
V zastavěném území je nutné při umisťování objektů bydlení respektovat požadavky, týkající se
chráněného venkovního prostoru, chráněného vnitřního prostoru staveb a chráněného venkovního
prostoru staveb charakterizovaných § 30 odst. 3 zák. č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o
změně některých souvisejících zákonů ve znění pozdějších změn a doplňků a prováděcího právního
předpisu Nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací.
Nepředpokládá se negativní působení hluku ze silniční dopravy.

5.4 OCHRANA ZEMĚDĚLSKÉHO PŮDNÍHO FONDU
Zábor ZPF byl vyhodnocen v územně plánovací dokumentaci. Vyhodnocení není v rámci územní
studie požadováno.

5.5 OCHRANA POZEMKŮ URČENÝCH K PLNĚNÍ FUNKCE LESA
Zábor pozemků určených k plnění funkce lesa se neuvažuje.

5.6 PŘÍRODNÍ LÉČIVÝ ZDROJ, ZDROJ PŘÍRODNÍ MINERÁLNÍ VODY VČETNĚ OCHRANNÝCH
PÁSEM
V řešeném území se nenachází.

6. PODMÍNKY PRO VYTVÁŘENÍ PŘÍZNIVÉHO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
6.1 OCHRANA PŘÍRODY, OCHRANA A TVORBA KRAJINY, SYSTÉM EKOLOGICKÉ STABILITY
Při řešení zástavby v územní studii nedojde k dotčení zájmů ochrany přírody a krajiny. Řešené
území se nenachází v přírodním parku, ani v žádném jiném chráněném území a ani se zde nenacházejí
žádné chráněné druhy ani porosty.
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