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A. TEXTOVÁ ČÁST VČETNĚ ODŮVODNĚNÍ 
 
1. Identifikační údaje 
Údaje o objednateli:  
Obec Benátky, Benátky čp.50, 503 03 Smiřice, IČ 00653306 
 
Údaje o zpracovateli dokumentace: 
Ing. arch. Robert Chládek, IČ 16280733 
Jižní 870, 500 03 Hradec Králové 
tel.: 495408925, e-mail: chladek.r@volny.cz 
 
Označení stavby a pozemku 
Název :   Územní studie Benátky - lokalita Z5, Z6 
Katastrální území : Benátky 
Dokumentace stavby: Územní studie 
Datum:   6/2015 
 
 
2. Hlavní cíle řešení 

Účelem je umožnit rozvoj obce za současného respektování jeho urbanistických, civilizačních a 
přírodních hodnot a zdrojů a maximálního zohlednění limitů v území.  

Cílem je prověřit možnosti a podmínky změn v řešeném území zastavitelných ploch platné ÚPD, 
resp. možnost rozvoje funkční plochy Z5 a Z6 „Plochy smíšené obytné – venkovské (SV)“, vazby na veřejnou 
infrastrukturu a okolní zástavbu, včetně zohlednění území „Krajinné památkové zóny areál bojiště u Hradce 
Králové“.  
 
 
3. Vymezení řešeného území, charakteristika řešeného území, základní podmínky 
ochrany jeho hodnot  

Územní studie řeší území zastavitelné plochy Z5, Z6 platné územně plánovací dokumentace obce 
Benátky. Tyto lokality se nachází ve východní části obce Benátky při stávající silnicí III/32530 - vč. návazných 
souvislostí. Rozloha plochy Z5 je 0,24 ha, Z6 je 0,75ha a zahrnuje tyto pozemky dle KN - parc.č. 637/1, 637/2 
(lokalita Z5) a parc.č.613, 177/2 (lokalita Z6), vše v kú. Benátky.  

Pozemek pro zástavbu je rovinatý, bez zástavby. V dotčeném území se nacházejí nebo budou 
nacházet některá podzemní vedení, které je nutné před zahájením zemních prací nechat jednotlivými správci 
podzemních vedení vytýčit, viditelně je označit a jejich přesné uložení ověřit kopanými sondami. Při provádění 
těchto prací je třeba respektovat ochranná pásma podzemních vedení a podmínky pro provádění prací v 
jejich blízkosti. V případě výskytu melioračních trubek budou tyto znovu napojeny a uvedeny do funkčního 
stavu.  
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4. Širší vazby, požadavky vyplývající z územního plánu, zhodnocení vztahu k ÚPD 
obce, soulad se zadáním ÚS  
 Dle řešení ÚPD obce Benátky vychází urbanistická koncepce rozvoje z principu zachování 
stávajících hodnot a funkcí v území tak, aby byla udržena současná rovnováha mezi jednotlivými plochami s 
rozdílným způsobem využití, a aby byly vytvořeny optimální podmínky pro jejich další rozvoj s přirozenou 
návazností. Dle stanoveného funkčního členění pokrývá území lokality Z5 a Z6 následující plochy s rozdílným 
způsobem využití:  
Plochy smíšené obytné – venkovské – SV  
hlavní využití:  
- bydlení, občanská vybavenost a veřejné prostranství  
přípustné využití:  
- rodinné domy s hospodářským zázemím, užitkovými zahradami a případným chovem hospodářských zvířat  
- stavby a zařízení sloužící individuální a rodinné rekreaci  
- ubytovací a stravovací zařízení místního významu,  
- stavby a zařízení občanského vybavení místního významu,  
- plochy veřejných prostranství  
- dopravní a technická infrastruktura pro obsluhu řešeného území  
- zeleň veřejná a soukromá, drobná architektura jako součást ploch veřejné a soukromé zeleně, malé vodní 
plochy a bazény,  
- zařízení na zpracování a výkup zemědělské produkce  
podmíněné přípustné využití:  
- výroba a skladování (drobná zemědělská výroba, lehká a řemeslná výroba, sběrný dvůr) za  
podmínky, že svým provozováním a technickým zařízením nenaruší užívání staveb a zařízení ve svém okolí, 
nesníží kvalitu okolního prostředí a svým charakterem a kapacitou výrazně nezvýší dopravní zátěž v území  
nepřípustné využití:  
- stavby, zařízení a činnosti neslučitelné s hlavním, přípustným a podmíněně přípustným využitím  
- větrné elektrárny  
podmínky prostorového uspořádání:  
- novostavby a změny staveb stávajících staveb budou respektovat stávající urbanistickou a  
architektonickou strukturu okolní zástavby a to zejména při umístění na pozemku a výškovém osazení v 
terénu  
- max. podlažnost: 2 nadzemní podlaží + podkroví.  
Pozn. V řešené lokalitě se předpokládá pouze funkční využití bydlení 

 
Dle stanovené koncepce v platném územním plánu vyplývají tato vymezení:  
- pro zastavitelnou plochu Z5 a Z6 není stanovena etapizace 
- velikost a tvar pozemků bude ctít strukturu stávajícího zastavěného území 
- není zde žádná veřejně prospěšná stavba 
- řešit napojení na stávající místní komunikace s požadavkem na vymezení uličního prostoru jako součásti 
veřejného prostranství, tzn. šířka ulice bude odpovídat požadovaným předpisům pro veřejné prostranství  
- parkování bude přednostně řešeno na pozemcích vlastníků.  
- koncepce zásobování vodou vychází ze stávajícího stavu (v rámci vodárenské soustavy Východní Čechy)  
- stávající systém jednotné kanalizace je vyhovující a zůstane zachován i pro napojení rozvojových ploch / 
stávající nebo i nové budou komunální odpadní vody likvidovány v bezodtokých jímkách (žumpách) nebo 
domovních ČOV  
- Stávající objekty i zástavbu v navržených lokalitách je žádoucí vytápět ekologicky šetrným způsobem / je 
nutné omezit používání fosilních paliv s vyšším obsahem síry a nespalitelných látek, které při spalování 
znečisťují přízemní vrstvu atmosféry  

 
Ochrana kulturních hodnot 

Řešené území je území s archeologickými nálezy. Pro stavebníky z této skutečnosti vyplývá zákonná 
oznamovací povinnost podle dle § 22 odst. 2 zák. č. 20/1987 Sb., o památkové péči v platném znění v 
případě realizace staveb a povinnost umožnit provedení záchranného archeologického výzkumu. 

Toto území se nachází v „Krajinné památkové zóny areál bojiště u Hradce Králové“. Nová výstavba 
musí respektovat regulace jak urbanistického uspořádání, tak výškového a architektonického řešení. 
 
Civilní ochrana, zájmy MO ČR 

V řešeném území se nachází ochranné pásmo nadzemního komunikačního vedení včetně 
ochranného pásma a pásmo letištního radiolokačního prostředku včetně ochranného pásma. 

 
Ochrana přírody a krajiny, ochrana před povodněmi 
 Lokalita se nenachází v záplavovém území. 
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5. Návrh urbanistické koncepce včetně regulačních prvků, limity využití území 
Návrh zástavby vychází ze stávajících parcelace, z podmínek napojení na komunikace a inženýrské 

sítě a zadání investora na rozměry parcel. Cílem je prověření možnosti zastavění tohoto území a stanovení 
základní koncepce případné zástavby se záměrem vyloučit nekoncepční řešení zástavby uvedené rozvojové 
lokality. V lokalitě Z5 je navržen 1 pozemek pro výstavbu rodinného domu. V lokalitě Z6 jsou navrženy 4 
pozemky pro výstavbu rodinných domů, přičemž východní pozemek je přičleněn ke stávajícímu pozemku 
rodinného domu. 

Dopravní napojení obou lokalit je navrženo ze stávající komunikace III/32530 a to sjezdy na tuto 
komunikaci. Šířka stávajícího uličního prostoru je stávající cca 10,5m. Velikost pozemku pro výstavbu 
jednoho rodinného domu je min. 1500m

2
. Přesné rozměry, objem a umístění rodinných domů bude řešeno 

v další samostatné projektové dokumentaci jednotlivých domů, při dodržení navržené regulace. Pro umístění 
domů na pozemku je navržena stavební čára. Při návrhu budou respektována ochranná pásma inženýrských 
sítí. 

 
Podmínky pro rozhodování v území stanovené územní studií 
- přesné umístění staveb na pozemcích není definováno, poloha objektů v grafické části je orientační 
- minimální velikost stavebního pozemku rodinného domu je rovna nebo větší 1500 m2 
- umístění rodinných domů na pozemku bude dle navržené stavební čáry: 
- vzájemné odstupy staveb se budou řídit § 25 vyhl. č. 501/2006 Sb. o obecných požadavcích na využívání 
území ve znění vyhlášky č. 269/2009 Sb. (v grafické části jsou zaznamenány doporučené odstupové 
vzdálenosti RD mezi sebou, resp. vzdálenosti pro jejich umístění od hranic sousedních pozemků rodinných 
domů) 
- na každém stavebním pozemku bude umístěn pouze jeden hlavní objekt  
- zastavěná plocha rodinným domem bude nejvýše 20%  
- výšková niveleta staveb je dána v rozmezí výškové hladiny 7,00 - 8,0m (max. 2 nadzemní podlaží, resp.1 
nadzemní podlaží + podkroví)  
- novostavby rodinných domů budou jednopodlažní s využitelným podkrovím o sklonu střechy 35- 45° 
- tvar střechy: sedlové, valbové a polovalbové 
- návrhy staveb budou individuálně posuzovány, zejména s ohledem na zachování přiměřené architektonické 
sourodnosti lokalit a hlediska ochrany hodnot území; odborné odůvodnění návrhu bude požadováno u staveb 
výrazně se svým řešením odlišujících od okolní zástavby. 

 
Komunikace a zpevněné plochy 

Dopravní obsluha území je zajištěna navázáním na současný dopravní systém obce a to jednotlivými 
sjezdy na stávající komunikaci III/32530, umístění sjezdů a úprava stávající komunikace bude upřesněna dle 
výškového a polohového řešení s důrazem na respektování rozhledů v území pro zajištění dopravní 
bezpečnosti. 

Konstrukce zpevněných ploch sjezdu je navržena s krytem z vibrolisované betonové dlažby nebo 
asfaltová. Skladba konstrukce zpevněných ploch bude řešena v dalším stupni PD. Výškové řešení bude 
přizpůsobeno konfiguraci území, jeho sklonovým poměrům a výškám okolních objektů. Při napojení na sítě a 
na komunikaci bude nutné provést provizorní dopravní opatření, která budou záviset na způsobu provádění 
akce. 
 
Výpočet dopravy v klidu: 
N = Oo x ka + Po x ka x kp 
- základní počet odstav.stání: Oo – 0,5byt na 1stání (byt nad 100m2 celkové plochy) 
- součinitel vlivu stupně automobilizace: ka = 1,25 
- základní počet park.stání - byt: Po – 20 obyvatel na 1 stání 
- součinitel redukce počtu stání: kp = 1 (sk.A, obec do 5000 obyv.) 
N = 16/20 x 1 x 1,25 = 1 stání 

Na komunikaci, mimo hlavní dopravní prostor, bude min. 1 stání pro osobní auta pro krátkodobé 
parkování. V řešeném území nebudou umisťována parkoviště ani garáže pro vozidla o hmotnosti větší jak 3,5 
tuny. U každého rodinného domu budou minimálně 2 parkovací stání na pozemku RD (v závislosti na počtu 
bytů v RD a jejich velikosti) a to v garáži nebo stání na pozemku RD.  
 
Vodovod 

Zásobení vodou bude provedeno prodloužení vodovodního řadu PE100. Na konci řadu bude vysazen 
hydrant. V lokalitě Z5 je možnost napojení z jihu, kde je stávající vodovodní řad PE100. 

Na vodovodní řad budou napojeny jednotlivé vodovodní přípojky k rodinným domům z PE 1“, které 
budou zakončeny 1,0 m za hranicemi pozemků vodoměrnými šachtami. Vodoměrné šachty budou provedeny 
dle ČSN755411 a Vyhl.č.428/2001Sb. 
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Kanalizace 

Stávající systém jednotné kanalizace je vyhovující a zůstane zachován i pro napojení rozvojových 
ploch. Splaškové vody z rodinných domů budou likvidovány v nepropustných jímkách na vyvážení nebo 
domovních ČOV. Splaškové vody z domovních ČOV budou odvedeny navrženou kanalizací do stávající 
kanalizace DN300 vedené podél komunikace. Tato stávající kanalizace je vyústěna do místní vodoteče. 
Návrh kanalizace bude upřesněn dle výškového zaměření stávající kanalizace, v případě špatných 
sklonových poměrů bude řešeno přečerpáním nebo nepropustné jímky. Napojení jednotlivých rodinných 
domů pro odvedení předčištěných vod z domovních čistíren bude provedeno samostatnými kanalizačními 
přípojkami do navržené kanalizační stoky. Kanalizační přípojky budou ukončeny na pozemcích jednotlivých 
rodinných domů kanalizačními šachtami. Dešťové vody ze střech domů budou svedeny volně na terén.  

 
STL plynovod 

Ve stávající komunikaci vede stávající STL plynovodní řad PE63. Z navrženého plynovodu bude 
řešená lokalita zásobována pro účely vytápění, vaření a přípravy teplé vody. 

Jednotlivé RD budou napojeny veřejnou částí STL plynovodní přípojky z PE ∅32, která bude 
zaústěna do přístavku POZ (plynové odběrní zařízení) osazeného na hranici oplocení každého RD. Zde bude 
osazen hlavní uzávěr a fakturační plynoměr. 
 
Elektrorozvody 
 Kabelové vedení NN bude smyčkovat jednotlivé RD. Kabelové skříně a elektroměrové rozvaděče 
budou umístěny v oplocení RD. Uložení kabelů bude realizováno dle ČSN 736005 v chodnících, zelených 
pásech, při přechodu komunikací pro provoz vozidel v chráničce. Napojení bude řešeno v dalším stupni PD 
dle vyjádření ČEZ.  
 
Veřejné osvětlení 
 Nové komunikace mezi rodinnými domy budou osvětleny parkovými svítidly na bezpaticových 
stožárech s výbojkovým svítidlem. Napojení bude provedeno kabelovým vedením ze stávajících rozvodů 
veřejného osvětlení. 
 
Veřejné prostranství řešení zeleně, ochrana životního prostředí, návrh plochy veřejné zeleně, veřejného 
prostranství 

Pro navrhovanou plochu nebyl požadavek stanovení veřejného prostranství. V území se předpokládá 
nízkopodlažní zástavba rodinného bydlení. 
 
Zásady zajištění požární ochrany stavby  
Charakter výstavby: 

V posuzované lokalitě je uvažována pouze výstavba rodinných domů (1.nadzemní podlaží + podkroví 
- odstupová vzdálenost jednotlivých objektů nebude zasahovat do sousedních pozemků - bude posouzeno 
v samostatné projektové dokumentaci RD). Při umístění rodinných domů budou dodrženy předpisy o 
požárním zabezpečení těchto objektů. 
Příjezdové komunikace 

V návrhu jsou pouze sjezdy, komunikace III/32530 je stávající obousměrná v šířce cca 5,5m. Tato 
komunikace zabezpečuje příjezd požárních vozidel až k hranici jednotlivých pozemků a zároveň do 
vzdálenosti max. 50m od jednotlivých staveb. Navržená komunikace odpovídá požadavku ČSN 730833‚ čl. 
3.4.1 - šíře příjezdové komunikace k rodinnému domu min. 3,0m‚ příjezd zajištěn do max. vzdálenosti 50m.  
Zabezpečení lokality rodinných domů požární vodou 
 Na navrženém vodovodním řadu bude osazen hydrant, který neplní požární zabezpečení, neboť je 
osazen na vodovodním řadu DN80. V obci Benátky je umístěná požární nádrž, která se nachází ve 
vzdálenosti cca 400m od řešeného území. Vnitřní požární voda se pro jednotlivé rodinné domy nepožaduje. 
Inženýrské sítě 

Rozvod plynu je veden v zemi s krytím min. 1,2m‚ v provedení LPE. Plynovod je navržen v souladu s 
technickými pravidly TPG 702 01 a 702 02. Na trase plynovodu dojde ke křížení a souběhu s podzemními 
vedeními, které je navrženo dle ČSN 736005 a požadavku majitelů těchto sítí. Před prováděním zemních 
prací budou trasy jednotlivých podzemních sítí řádně vytyčeny a nesmazatelně označeny v terénu. V místech 
křížení nebo souběhu jednotlivých sítí budou zemní práce prováděny ručně.  

Plynovod bude ukončen na hranici jednotlivých pozemků v typovém HUP. Ochranné pásmo kolem 
HUP činí 1,5m, kde zákaz manipulace s otevřeným ohněm. El. kabely - kabelové rozvody budou vedeny 
v zemi Při provádění stavebních prací - zřízení inž. sítí (vodovod, kanalizace, plynovod) bude zajištěn průjezd  
stáv. vozovkou  v šíři min. 3m - průjezd požárních vozidel.  
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Vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na zemědělský půdní 
fond 

Pozemky jsou v katastrálním území Benátky a jedná se o tyto dotčené pozemky: 
- parc.č. 637/1, 637/2 - orná půda (lokalita Z5 - BPEJ 31000, 30900) 
- parc.č. 613 - orná půda (lokalita Z6 - řešená část - BPEJ 31000, 30900) 
- parc.č. 177/2 - orná půda (lokalita Z6 - řešená část - BPEJ 31000, 31010) 

 Před zahájením stavby bude provedena skrývka ornice. Zemina z výkopů bude využita k terénním 
úpravám na pozemcích určených k zástavbě.  
 
 
Vyhodnocení reálnosti navrhovaného řešení, etapizace 

Navržené řešení je reálné. Etapizace není stanovena, výstavbu rodinných domů i komunikací lze 
provést etapovitě, navržená etapa musí vždy tvořit funkční a bezpečně fungující celek. 
 
 
 
 


