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A.  

NAVRŽENÉ PODMÍNKY PRO ROZHODOVÁNÍ V ÚZEMÍ

A1.

VYUŽITÍ ÚZEMÍ (POŽADAVKY VYPLÝVAJÍCÍ Z ÚZEMNÍHO PLÁNU)

Cílem územní studie je navržení podrobnějšího využití ploch smíšených obytných a ploch veřejného
prostranství a ploch komunikací (dle Územního plánu Pasohlávky) a jejich zapojení do území, tj. je navrženo
podrobnější využití pozemků a jejich vzájemné uspořádání a jsou navrženy jejich funkční a prostorové
podmínky pro umisťování staveb či zařízení. To vše v souladu zejména s Územním plánem Pasohlávky a s cíli
a úkoly územního plánování.
Územní studie „Plocha Z42, v k.ú. Mušov“ (dále pouze „územní studie“) se zpracovává v souladu
s požadavkem Územního plánu Pasohlávky, kde je vymezena plocha Z42 SO – plochy smíšené obytné, ve
kterých je rozhodování o změnách v území podmíněno zpracováním územní studie a schválením pořízení
územní studie Radou obce Pasohlávky dne 29. 6. 2015.
Hlavní, přípustné využití ploch DLE ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE PASOHLÁVKY:
SO - PLOCHY SMÍŠENÉ A OBYTNÉ
Hlavní využití - pozemky staveb pro bydlení (rodinné domy, bytové domy), pozemky pro občanské vybavení
místního významu.
Přípustné využití - místní a účelové komunikace, veřejná prostranství a plochy okrasné a rekreační zeleně,
dětská hřiště, související technická infrastruktura, parkoviště pro osobní automobily o velikosti nepřesahující
potřebu dané plochy (doporučuje se volit více malých parkovišť do 20 parkovacích míst), garáže o kapacitě
nepřesahující potřebu dané plochy, plochy technického zázemí obce (parkování a garážování automobilů všeho
druhu a strojů, uložení materiálu), vinné sklepy.
Nepřípustné využití - pozemky staveb pro rodinnou rekreaci, veškeré stavby a činnosti, jejichž negativní
účinky na životní prostředí překračují nad přípustnou mez hygienické limity, veškeré stavby a činnosti
nesouvisející s hlavním a přípustným využitím, zejména stavby pro výrobu, skladování a velkoobchod,
dopravní terminály, malé i velké stavby odpadového hospodářství.
Podmíněně přípustné využití - pozemky pro občanské vybavení vyššího významu a pozemky nerušící
výroby – obojí za podmínky, že svým charakterem a kapacitou významně nezvýší dopravní zátěž v obytném
území, a za podmínky vyřešení nároků na parkování vozidel bez zatěžování veřejných prostranství.
Vybavenost pro motoristy – za podmínky, že svým provozováním a technickým zařízením nenaruší užívání
staveb a zařízení ve svém okolí a nesníží kvalitu prostředí souvisejícího území, tj. pokud vliv na životní
prostředí nepřesáhne na hranicích jejich pozemku hygienické limity.
Podmínky prostorového uspořádání - připouští se zástavba o výšce do dvou nadzemních podlaží. Zástavba
nesmí narušit architektonickou jednotu celku (souvislou zástavbu ulice)
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Koeficient zastavění plochy se stanovuje na KZP=0,6 u stávajících (stabilizovaných) ploch a KZP=0,5 u
ploch návrhových (zastavitelných).

Plocha je zařazena mezi významné urbanisticky exponované plochy, v nichž jsou vymezeny architektonicky a
urbanisticky významné stavby.
V navazujícím řízení pro stavby umísťované v ploše musí být prokázáno, že celková hluková zátěž nepřekročí
hodnoty hygienických limitů hluku stanovených pro chráněný venkovní prostor a chráněný venkovní prostor
staveb, případně vč. doložení reálnosti provedení protihlukových opatření. Před vydáním územního rozhodnutí,
územního souhlasu či uzavřením veřejnoprávní smlouvy musí být deklarován soulad záměru s požadavky
stanovenými právními předpisy na úseku ochrany před hlukem příp. vibracemi.

Územní plán stanovuje podmínky pro plochy smíšené obytné pro realizaci navrhovaných funkcí v
zastavitelných plochách a v plochách přestavby - v územní studii je třeba upřesnit polohy veřejného
prostranství o úhrnné výměře Z42 = 2000 m2.
A2.

PROSTOROVÉ USPOŘÁDÁNÍ ÚZEMÍ

Územní studie navrhuje podrobnější prostorové uspořádání území:
-

stavební čáry

-

podlažnost

-

výšky, tvary a sklony střech

-

výšky říms a hřebenů střech

-

případné oplocení pozemků

Územní studie take respektuje:
-

stávající dopravní a technickou infrastrukturu vč. jejích ochranných pásem,
zejména ochranné pásmo vzdušného vedení VN

-

předepsané výměry a umístění veřejných prostranství Územním plánem Pasohlávky

-

funkční využití pozemků a podmínky prostorového uspořádání vč. KZP dle platného územního plánu
Pasohlávek
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A3.

DALŠÍ PODMÍNKY PRO VYUŽITÍ ÚZEMÍ

Územní studie prověřila a navrhla v ploše Z42 SO – plochy smíšené obytné, zejména:
-

strukturu a orientaci zástavby (koeficient zastavění plochy KZP=0,5 u navrhovaných ploch –
zastavitelných)

-

plochy s pozemky pro stavby rodinných domů

-

plochy s pozemky pro stavby bytových domů (apartmánových domů) - kapacita každého objektu 20
osob

-

plochy pro veřejné prostranství (při dodržení podmínky min. výměry 2000 m2)

-

parkovací stání pro osobní automobily pro objekty bytových domů (apartmánových domů) - při
zohlednění součinitele vlivu stupně automobilizace 1:2,5; max. 20 park. stání / 1 parkoviště

-

odstavování vozidel souvisejících s užíváním rodinných domů bude vždy na příslušných pozemcích

-

odstavování vozidel souvisejících s užíváním bytových domů (apartmánových domů) bude vždy na
parkovacích stáních v blízkosti jednotlivých objektů

-

dopravní a technickou infrastrukturu včetně kapacitních koridorů pro pěší

-

napojení na stávající dopravní infrastrukturu (v jihozápadním cípu lokality bude provedeno napojení
stávající komunikace navržené v rámci územní studie na plochách Z41 SO, Z19 OL a Z30 SO; stávající
zpevněná cesta na západní hranici lokality je a bude využívána jako přístupová komunikace pro
vlastníky pozemků rodinných domů

-

budou navrhována nová přímá napojení pozemků na stávající komunikaci

-

architektonické regulativy pro výstavbu

-

umístění zeleně

-

rozčlenění veřejného prostranství na více částí (dělení souvislého pásu podél stávajícího vedení
vysokého napětí, resp. podél stávající komunikace, která tvoří jihovýchodní hranici řešené lokality
připojením jednotlivých příjezdových cest ze stávající komunikace k navrženým bytovým domům a
apartmánům).
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B.

KOMPLEXNÍ NÁVRH

B1.

ÚVOD

B1.1

ÚČEL A CÍLE ÚZEMNÍ STUDIE

Územní studie „Plocha Z42, v k.ú. Mušov“ (dále pouze „územní studie“) se zpracovává v souladu
s požadavkem Územního plánu Pasohlávky, kde je vymezena plocha Z42 SO – plochy smíšené obytné, ve
které je rozhodování o změnách v území podmíněno zpracováním územní studie a schválením pořízení
územní studie Radou obce Pasohlávky dne 29. 6. 2015.
Územní studie vytváří podmínky pro rozvoj řešeného území s bezprostřední návazností na plochy
lázeňství a plochy autokempu Merkur v prostoru tzv. poloostrova při břehu novomlýnských nádrží.
Územní studie zohlední rovněž přírodní rámec a pohledově exponované území včetně dálkových
výhledů a rozhledů a také dopravní napojení lokality v rámci širších vztahů v území. Územní studie bude mít
vliv i na technickou infrastrukturu, která se již v území nachází a dopomůže k jejímu rozšíření a plnému využití.
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B1.2.

VYMEZENÍ ŘEŠENÉHO ÚZEMÍ

Řešené území zahrnuje v souladu s Územním plánem Pasohlávky plochu Z42 SO – plochy smíšené
obytné.
Územní studie podrobněji prověří a navrhne uspořádání území tzv. poloostrova, které je vymezeno ze
severozápadní strany plochou UZ 86 – plochy veřejné (parkové) zeleně, v jihozápadním cípu plochou NK –
plochy zeleně krajinné, z jihovýchodní strany stávající místní komunikací (komunikace je napojena na silnici
I.třídy č.52) a ze severovýchodu plochami UZ 87 – plochy veřejné (parkové) zeleně.
Letecký snímek s vyznačeným rozsahem území

B.1.3. POUŽITÉ PODKLADY
•   § Zadání územní studie „Plocha Z42, v k.ú. Mušov“ (Městský úřad Pohořelice Odbor územního
plánování a stavební úřad, 02/2016);
•   § Územní plán Pasohlávky (datum zpracování 10/2020 );
•   § Katastrální mapa (ČÚZK, 07/2021);
•   § Ortofotomapa
•   § Existence sítí Thermal Pasohlávky a.s. (k 12/2014) ;
•   §Podklady správců inženýrských sítí (eon, obec Pasohlávky, VaK Břeclav, Cetin);
•   § fyzický průzkum území.
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B.2.

ANALÝZA SOUČASNÉHO STAVU

B2.1.

ŠIRŠÍ VZTAHY

Územní studie řeší uspořádání území tzv. poloostrova, které je vymezeno ze severozápadní strany plochou UZ
86 – plochy veřejné (parkové) zeleně, v jihozápadním cípu plochou NK – plochy zeleně krajinné, z jihovýchodní
strany stávající místní komunikací (komunikace je napojena na silnici I.třídy č.52) a ze severovýchodu plochami
UZ 87 – plochy veřejné (parkové) zeleně.
B2.2.

VYUŽITÍ ÚZEMÍ

Řešené území je v současné době využíváno jako zemědělská půda – louky, ovocný sad, pole - orná půda a
ostatní plocha.
B2.3.

MAJETKOPRÁVNÍ VZTAHY

Pozemky v řešeném území jsou v majetku fyzických osob a jedné právnické osoby.
Parcela p.č.
3163/592
3163/349
3163/350

Druh pozemku dle KN
zahrada
orná půda
ovocný sad

m2
433
8722
5190

3163/719

ovocný sad

2500

3163/351
3163/766
3163/352
st. 425

ovocný sad
ovocný sad
ovocný sad
zast. plocha a nádvoří

8299
8752
8785
9

3163/768
3163/769

ovocný sad
ovocný sad

400
2100

vlastník
Vinofrukt, a.s.
Vinofrukt, a.s.
Osičková Ivana
Otáhal Jiří
Zelman Robert
Zelmanová Hana
Snášel Vladan
Snášel Vladan
Ingrová Eva
Osičková Ivana
Otáhal Jiří
Maša Oldřich
Maša Oldřich

podíl
1/2
1/2
1/2
1/2

1/2
1/2

Adresy vlastníků dotčených pozemků dle katastru nemovitostí:
Vinofrukt, a.s., Kostelní 416, 69185 Dolní Dunajovice
Osičková Ivana, nám. Osvoboditelů 264, 69102 Velké Bílovice
Otáhal Jiří, Horníkova 2061/6, Líšeň, 62800 Brno
Maša Oldřich, Metodějova 273/9, Královo Pole, 61200 Brno
Zelman Robert, č. p. 226, 69123 Ivaň
Zelmanová Hana, č. p. 226, 69123 Ivaň
Snášel Vladan, Bohuslava Martinů 708/7, Stránice, 60200 Brno
Ingrová Eva, č. p. 115, 69122 Pasohlávky
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B2.4.

LIMITY VYUŽITÍ ÚZEMÍ

Využití řešeného území je omezeno limity a ochrannými režimy vyplývajícími z existence dopravní
infrastruktury a zejména z ochranného pásma vzdušných, pozemních (trafostanice) a podzemních elektrických
vedení (E.ON). Vybrané limity využití území jsou zobrazeny na výkrese 2a - Hlavní výkres.

B2.5.

HODNOTY ÚZEMÍ

Zásadní hodnotou území je jeho umístění v návaznosti na zastavěné území obce, s výbornou dopravní
dostupností ze silniční sítě (silnice I.třídy č.52). Svým umístěním s bezprostřední návazností na plochy
lázenství a plochy autokempu Merkur v prostoru tzv. poloostrova při břehu novomlýnských nádrží a jasným
prostorovým vymezením je předurčena k využití ve prospěch volnočasových aktivit, což bylo potvrzeno také v
platném Územním plánu, který zde vymezuje plochy smíšené obytné a plochy veřejných prostranství a plochy
komunikací. Výhodou je také dostupnost dostatečně kapacitních vedení technické infrastruktury (elektřina,
vodovod, kanalizace).
B2.6.

PROBLÉMY ÚZEMÍ

Při využití území je nutné řešit zejména tyto problémy vyplývající ze stavu území:
•   § je nutné řešit likvidaci dešťových vod bez možnosti napojení do vodního toku;

B3.

NAVRŽENÉ ŘEŠENÍ

B3.1.

URBANISTICKÁ KONCEPCE

Řešení vychází z platného Územního plánu Pasohlávky, který dotčené plochy vymezuje jako plochy smíšené
obytné a plochy veřejných prostranství a plochy komunikací.
Využití území se dělí do celků dle jednotlivých parcel a jejich vlastníků. Na celou plochu je přístup z jižní
stávající komunikace, která se napojuje na silnici I.třídy č.52. Na jednotlivé pozemky jsou navrženy obslužné
dvousměrné komunikace s parkovacími místy. Na jednotlivých pozemcích jsou navrženy objekty bytových domů
apartmánových, rodinných domů a rodinných domů apartmánových. V prostoru ochranného pásma nadzemního
vedení VN (E.ON) kolem komunikace je vymezen prostor veřejné zeleně v ucelených celcích.
B3.2.

KAPACITY ÚZEMÍ

Urbanistické řešení
V územní studii bylo navrženo konkrétní řešení, které prověřuje stanovenou regulaci. V tomto řešení je využití
území (zastavěnost) navrženo takto:
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p.č.
3163/592

vlast. právo
Vinofrukt a.s.

výměra poz.dle KN
433

zastavěnost m2

KZP
-

3163/349

Vinofrukt a.s.

8722

3150

0,36

3163/350

Osičková Ivana
Otáhal Jiří
Osičková Ivana
Otáhal Jiří

5190

2537

0,41

9

9

st. 425

-

3163/719

Zelman Robert
Zelmanová Hana

2500

1041

0,42

3163/351

Snášel Vladan

8299

2606

0,31

3163/766

Snášel Vladan

8752

3311

0,38

3163/352

Ingrová Eva

8785

2960

0,34

3163/768

Maša Oldřich

400

209

0,52

3163/769

Maša Oldřich

2100

762

0,36

45178 m2

cca

16585 m2

Navržené řešení oblasti splňuje maximální koeficient zastavěné plochy KZP=0,5.
Navržené stavby
- objekty bytových (apartmánových) domů - jsou navrženy dvoupodlažní apartmány vel. cca 15x35m,
15x15m, 15x30 m a 9x28 m.
Apartmán je druh ubytování. Jedná se o pobyt ve více místnostech, které mají kuchyňský kout, koupelnu,
případně terasu, balkon nebo samostatný vchod.
Apartmán může sloužit k ubytování jednoho člověka nebo více lidí. Ubytování v apartmánu zajišťuje soukromí.
- objekty rodinných domů - navrženy jsou rodinné domy jednopodlažní s obytným podkrovím, případně
dvoupodlažní. Regulativ pro střechy nebude určen. Velikost navržených objektů je cca 15x15 m, 23,8x23 m a
20x13,5 m.
- objekty rodinných (apartmánových) domů (i rodinných domů v řadové zástavbě) - navrženy jsou rodinné
domy jednopodlažní s obytným podkrovím. Regulativ pro střechy nebude určen. Navrženy jsou objekty velikosti
cca 9,75x20 m, 10x20 m, 12x20 m a 10x10 m.
- oplocení je navrženo z drátěného pletiva výšky 1,8 m.
Uliční čára
Na jižním (jihovýchodním) okraji řešeného území je uliční čára dána hranicí ochranného pásma nadzemního
vedení VN (E.ON).
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Ze severozápadní strany je uliční čára umístěna cca 9,5 m za hranicí řešeného území (hranicí pozemků). Uliční
čára je dána výkresem 2b – Regulace území.
Odstupy objektů dodržují vyhlášku č.137/1998Sb., o obecných technických požadavcích na výstavbu §8 vzájemné odstupy staveb. Ve výkresové dokumentaci jsou označeny stěny objektů, kde nemohou být umístěna
okna (na hranici pozemku, …)
B3.4.

KONCEPCE ZELENĚ

V Územní studii jsou navrženy ucelené veřejné plochy - veřejná zeleň. Veřejná zeleň musí splňovat min. 2000
m2 na pozemcích řešených územní studií. Veřejná zeleň je řešena v ochranném pásmu nadzemního vedení VN
(E.ON), kolem obslužné komunikace lemující jižní okraj zájmového území. Podíl veřejné zeleně na jednotlivých
pozemcích jednotlivých majitelů pozemků je znázorněn v tabulce:
p.č.
3163/592

vlast. právo
Vinofrukt a.s.

výměra poz.
433

veř.zeleň m2
0

3163/349

Vinofrukt a.s.

8722

1373

3163/350

Osičková Ivana
Otáhal Jiří

5190

230

st. 425

Osičková Ivana
Otáhal Jiří

9

0

3163/719

Zelman Robert
Zelmanová Hana

2500

129

3163/351
3163/766

Snášel Vladan
Snášel Vladan

8299
8752

373
392

3163/352

Ingrová Eva

8785

379

3163/768

Janeček Petr
Janečková Bohdana

400

0

3163/769

Janeček Petr
Janečková Bohdana

2100

143,6

Veřejná plocha – veřejná zeleň splňuje podmínku min. 2000 m2.

3019,6 m2

Pozemky u rodinných domů a bytových domů v řešeném území budou zatravněny a ozeleněny. V úsecích mezi
parkovacími stáními jsou navrženy stromky.
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B3.5.

KONCEPCE DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY

Silniční doprava
Jižní hranici řešeného území tvoří obslužná komunikace, po které jsou dopravně obsluhovány pozemky
řešeného území i ve stávajícím stavu. Další komunikace, která je vybudována, vede kolem severní hranice
řešeného území.
Obsluha navržených objektů bude probíhat po stávajících komunikacích - na jižní straně řešeného území.
Komunikace jsou navrženy obousměrné, v celkové šířce 5,5 m.
Rodinné domy u severní hranice budou mít sjezd z pozemku na obslužnou komunikaci vedoucí kolem severní
hranice území.
Navržené křižovatky jsou jednoúrovňové.
Komunikace jsou navrženy asfaltové.
Odvod dešťových vod viz odkanalizování.
Statická doprava
Potřeby statické dopravy (parkování osobních vozidel obyvatel rodinných domů a apartmánů) budou řešeny
zejména na pozemcích jednotlivých rodinných domů - dvě parkovací stání na pozemku rodinného nebo
řadového domu.
Další parkování pro bytové domy je řešeno u nových komunikací jako přidružená parkovací stání pro osobní
automobily. Pro bytové (apartmánové) domy je (dle územního plánu) řešeno jako více malých parkovišť do 20
parkovacích míst. Jsou navržena kolmá parkovací stání šířky 2,5 m a délky 5,5 m.
Počet parkovacích míst je pro bytové (apartmánové) domy min.:
-   kapacita apartmánového domu je 20 osob, součinitel vlivu automobilizace 1:2,5.
Cyklistická doprava
Cyklostezky se v řešeném území ani v návaznosti na ně nenacházejí.
Pěší doprava
V rámci řešeného území je navržena obsluha území pro pěší dopravu prostřednictvím chodníků v šířce min.
1,5m. Tyto chodníky jsou navrženy kolem komunikací, parkovacích stání až ke vstupům do bytových
(apartmánových) domů.
Chodníky jsou navrženy z betonové zámkové dlažby do podkladních štěrkových vrstev, lemování obrubníky.
B3.6.

KONCEPCE TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY

Navržené řešení je zobrazeno ve výkrese 2a – hlavní výkres.
Zásobování vodou
Zásobování jednotlivých objektů v řešeném území je navrženo ze stávajícího veřejného vodovodu DN 100 (je
napojen na rozvod HDPE 160), který lemuje severní hranici řešeného území. Vodovodní síť provozuje VaK
Břeclav. Rozvody uvnitř řešeného území jsou navrženy také DN 100.
Odkanalizování
Řešené území leží na mírném svahu (svah směr jih). Nejvyšší bod 179,7 m.n.m. (vrchol uprostřed severní hrany
oblasti), spodní jižní hranice řešeného území se výškově pohybuje 172,5 - 173,8 m.n.m..
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Stávající kanalizační stoka (obec Pasohlávky) je za jižní hranicí řešeného území v profilu PVC 300 (pokračuje
přes výtlak PVC 90 do stávající jímky a dál profilem DN 400). Splaškové vody z navrhovaných objektů budou
svedeny do této kanalizace. Ležatý svod je navržen pod navrhovanými obslužnými komunikacemi. Splaškové
vody budou svedeny gravitačně v profilech DN 200 až 250 mm.
Dešťové vody ze střech objektů a zpevněných ploch budou řešeny na jednotlivých pozemcích vsakem.
Je navrženo svedení dešťových vod z chodníků pro pěší a z komunikací do vsakovacích objektů (vsakovacích
bloků) na řešeném území. Návrh vsakovacích zařízení musí být provedeno na základě geologického průzkumu
podloží. Velikost vsaků bude dimenzována dle ČSN 759010. Hydrologické podmínky je nutné ověřit.

Zásobování elektřinou
V řešeném území se nachází na jejím jižním okraji trafostanice, která je napojena podzemním vedením na
stávající nadzemní vedení VN (E.ON).
Napojení objektů bude ze stávající trafostanice, navrhované rozvody jsou vedny na okraji ochranného pásma
VN. Na hranici pozemků jednotlivých majitelů budou zřízeny přípojnicové skříně, ze kterých budou napojeny
pojistkové skříně osazené v oplocení jednotlivých rodinných domů nebo v obvodovém zdivu bytových domů.
B4.

SOULAD S ÚZEMNÍM PLÁNEM A SE ZADÁNÍM

Podmínky a požadavky stanovené pro řešení v území dle Územního plánu obce Pasohlávky a dle zadání
územní studie jsou podrobně popsány v bodech A1 - A3.
Řešení navržené v územní studii je v souladu s výše uvedenými požadavky stanovenými v Územním plánu
obce Pasohlávky a Zadání územní studie “Plocha Z42, v k.ú. Mušov”.
B5.

ZÁVĚR

Územní studie prověřila využití předmětné lokality ve prospěch smíšených ploch obytných, přičemž se zabývala
zejména zastavěností území, strukturou a orientací zástavby, využitím území v souladu s územním plánem,
návrhem veřejného prostranství - veřejné zeleně a obsluhou dopravní a technickou infrastraukturou.
Studie řešeného území v k.ú. Mušov, plocha Z42 je v souladu s územním plánem obce Pasohlávky.
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