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TEXTOVÁ ČÁST  
  

1. Analytická část   

1.1. Stav územně plánovací dokumentace  

Územní plán Holešov byl vydán Zastupitelstvem města Holešov dne 22.02.2016 formou opatření 
obecné povahy a nabyl účinnosti dne 19.03.2016. Rozsah území řešeného Územním plánem Holešov je 
vymezen hranicí správního území města, které je tvořeno katastrálními územími Dobrotice, Holešov, 
Količín, Tučapy u Holešova, Všetuly a Žopy.   

Tato územní studie je zpracována pro jižní část plochy SO 55 (lokalita Nad Sadová III. etapa) vymezené 
Územním plánem Holešov. 

1.2. Důvody pro pořízení územní studie  

Územní studie je zpracována z důvodu zajištění koordinace rozvoje území a také s ohledem na 

zajištění návazností (zejména dopravní a technické infrastruktury) na již zastavěnou část lokality. 

 

Předmětem zpracování územní studie Holešov – lokalita Nad Sadová III. etapa (SO 55) je podrobné 
prověření možnosti funkčního uspořádání a způsobu zástavby, včetně zajištění její dopravní a technické 
obsluhy a ploch veřejných prostranství.  

1.3. Vymezení řešeného území a současný stav využití území  

Řešené území se nachází na východním okraji města Holešov a leží mimo zastavěné území 
v zastavitelné ploše smíšené obytné SO 55.   Lokalita SO 55 je v současnosti využívána převážně jako 
plocha pro bydlení (tam kde již byly realizovány rodinné domy), nezastavěná část je využívána 
k zemědělskému obhospodařování. Součástí řešeného území je také územním plánem vymezená plocha 
TV č. 253, technické infrastruktury – vodní hospodářství, pro přeložku vodovodního přivaděče. 

Vymezení lokality a její současný stav využití jsou přehledně znázorněny v grafické části územní studie 
ve výkrese č. 2 Ortofoto mapa.  

1.4. Stanovení cílů a účelu územní studie  

• Cílem územní studie je zpracovat v souladu s územním plánem a požadavky obce územně plánovací 
podklad pro rozhodování v území. Jedná se o plochu určenou pro smíšené bydlení. V platném 
Územním plánu Holešov je v kapitole 6.2. Podmínky pro využití ploch s rozdílným způsobem využití, 
pod bodem 20. Plochy smíšené obytné (SO), jako hlavní využití uvedeno smíšené bydlení, které je v 
textové části B.1. Odůvodnění územního plánu, v kapitole 3, podkapitole 3.5, oddílu 3.5.6, písm. a) 

Stanovení podmínek pro využití ploch s rozdílným způsobem využití definováno takto: „Smíšeným 
bydlením se rozumí koexistence (společný výskyt) bydlení (individuálního, hromadného nebo 
individuálního a hromadného) s občanským vybavením“. Bylo dohodnuto, že v předmětné ploše bude 
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uvažováno pouze individuální bydlení v rodinných domech, doplňované plochami veřejných 
prostranství, včetně ploch veřejné zeleně.   

• Celá plocha smíšená obytná SO 55 (vč. území řešeného touto územní studií) představuje pro město 
velký rozvojový potenciál. Jedná se o rozsáhlé území za východním okrajem města o rozloze 16,3939 

ha, pro nějž je nutné vytvořit takové podmínky rozvoje, aby zde vznikla urbanisticky hodnotná 
městská část provázaná se stávající zástavbou.  

• Územní studie řeší jižní, nezastavěnou část lokality SO 55, zpřesnění a využití území v předmětné 
lokalitě v návaznosti na již zastavěné části. Aby zde byla vytvořena ucelená a vzájemně propojená 
městská část.  

• Součástí řešení územní studie je i stanovení podrobnějších prostorových a objemových podmínek 
pro výstavbu.  

• Plochy veřejného prostranství jsou vymezeny v souladu s § 7 vyhl. č. 501/2006 Sb. o obecných 
požadavcích na využívání území, v platném znění.   

• Zajištění dopravní obsluhy je řešeno formou návrhu nových místních komunikací, které jsou napojeny 
na silnici III/49011 (na jihu) a místní a účelovou komunikaci v ulici Jarošova (na severu). Podél 
komunikací jsou řešeny chodníky pro pěší.  

• Cílem řešení byl také návrh a prověření potřebných kapacit technické infrastruktury nutných pro 
zajištění technické obsluhy jednotlivých rodinných domů, které budou realizovány v rámci 
vymezených ploch bydlení.  

• Územní studie rozpracovává předmětnou plochu (lokalitu) v úrovni odpovídající tomuto stupni 
územně plánovacího podkladu.  

• Z urbanistického hlediska dojde zástavbou lokality k rozšíření stávajícího zastavěného území města 
Holešova na jejím východním okraji.  

1.5. Mapové podklady, měřítko a forma zpracování  

• Pro zpracování zastavovací studie byl použit aktualizovaný digitální mapový podklad, poskytnutý 
Krajským úřadem Zlínského kraje v květnu 2021.   

• Základní použité měřítko územní studie je 1:1000.  
• Zakázka je zpracována digitálně v AutoCad (formát *.dwg). Textová část v SW MS Word (*.doc).  

• Výsledná dokumentace je vyhotovena v listinné podobě, elektronická data určená pro sdílení 
veřejným dálkovým přístupem jsou expedována ve formátu *.pdf.  

1.6. Majetkoprávní vztahy  

Vlastnické poměry v řešené lokalitě jsou přehledně znázorněny v grafické části územní studie ve výkrese 
č. 9. 

2. Vymezení, charakter a širší územní vztahy řešené lokality 

2.1. Širší geografické vztahy  

Z hlediska širších sídelně regionálních vazeb leží město v urbanizační oblasti (mikro) regionálního 
významu Kroměříž – Hulín – Holešov – Bystřice pod Hostýnem, která představuje důležitý prvek 
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regionální struktury severní části Zlínského kraje. Jde o území méně urbanizované, jehož rozvojový 
potenciál vykazuje určité známky omezení, v současnosti toto území (s výjimkou výše zmíněných měst) 
slouží převážně zemědělské výrobě, což je také dáno přírodními podmínkami. Z hlediska rozvojové 
polarizace území České republiky leží Holešov na kolmici k urbanizační ose regionálního významu 
Otrokovice – Hulín – Přerov (-Olomouc/Hranice na Moravě), která nepatří mezi nosné rozvojové osy ČR 
a díky čemuž město dlouhodobě vykazuje známky nepříznivých rozvojových tendencí.   

Město Holešov leží na západním okraji Zlínského kraje a se svými necelými 12,5 tisíci obyvateli patří 
do kategorie menších měst České republiky. Jedná se o hospodářské středisko regionálního významu, 
náležící do urbanizační osy (pásu) Kroměříž – Bystřice pod Hostýnem. Přes území města procházejí tři 
významné silnice II. třídy, zajišťující spojení s městy Přerov, Hulín, Otrokovice, Zlín a Bystřice pod 
Hostýnem. Jižní částí katastru prochází koridor plánované dálnice D49 Hulín – Lidečko – Púchov, nejbližší 
současné napojení na dálniční síť se nachází prostřednictvím nájezdu na dálnici D55 u města Hulín. 
Městem prochází v západovýchodním směru také železniční trať č. 303 Kojetín – Valašské Meziříčí, jenž 
má velký význam především v regionální dopravě do nedalekého železničního uzlu Hulín, průmyslového 
centra Bystřice pod Hostýnem a okresního města Kroměříže, případně dále na západ do Kojetína (směr 
Brno).  

Hospodářský potenciál je vázán na větší průmyslové podniky, z nichž mezi nejdůležitější patří pobočka 
bystřického TON, a.s. (dřevozpracující průmysl), dále pak podniky ELKO EP, s.r.o. (elektrotechnický 
průmysl), Nestlé Česko s.r.o. (potravinářský průmysl) a Kuraray Europe Moravia s.r.o. (plasty, Všetuly) 
ad. Významnou část ekonomického výkonu města tvoří menší firmy, umístěné v areálech bývalých 
velkých podniků (Mopas, Loana, Cukrovar Všetuly). V jižní části katastru města se nacházejí plochy 
Strategické průmyslové zóny (SPZ) Holešov, v současné době je zde dokončena infrastruktura, budova 

HZS Zlínského kraje a dokončená výstavba prvních podniků; celkově může zóna nabídnout až cca 270 ha 
budoucích průmyslových ploch. Jiné významné průmyslové podniky, které by generovaly větší dojížďku 
za prací do města a tím i jeho širší zázemí, nejsou v této chvíli na území města přítomny. Více než 
průmyslově se tak Holešov dosud profiluje jako středisko správních, kulturních, obchodních a školských 
funkcí.  

Geograficky leží město v údolní nivě řeky Rusavy, která je levostranným přítokem řeky Moravy, a 
geomorfologicky spadá do celků Hornomoravský úval (jihozápadní část) a Podbeskydská pahorkatina 
(severovýchodní část). Východní část správního území města Holešov leží v přírodním parku Hostýnské 
vrchy.  

Město Holešov sestává ze čtyř navzájem oddělených částí. V jižní části správního území leží vlastní 
město Holešov, na západě srostlé s městskou částí Všetuly a na severovýchodě s volněji navazující 
městskou částí Dobrotice. Západně od Holešova leží prostorově oddělená městská část Količín, severně 
od Holešova městská část Tučapy a na východě velmi volně navazuje městská část Žopy.   

2.2. Vymezení řešeného území lokality SO 55 

Řešené území se nachází za východním okrajem města Holešov.  

Z jihu, západu a severu je lokalita vymezena převážně stávajícími plochami obytné zástavby, která je 

na jihu a  severu oddělena přiléhající místní komunikací. Východní okraj řešené lokality vymezuje stávající 
protihlukový val a plocha veřejné zeleně, za níž se nachází obchvat města Holešova. Na západní straně 
uvedená lokalita navazuje na stávající řadovou zástavbu. 
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Řešené území má tvar nepravidelného lichoběžníku se základnami orientovanými ve směru sever – 

jih. Území má rovinatý charakter s minimálním úklonem k jihozápadu, přičemž výškový rozdíl činí při 
vzdálenosti cca 200 m pouze cca 5 m. Fotodokumentace současného stavu je uvedena v kapitole 10.  

2.3. Širší územní vztahy a vazby  

Převážná část obytné výstavby by měla být dle platného Územního plánu Holešov realizována 
zejména v rámci ploch smíšených obytných, kde se předpokládá jak individuální, tak hromadná obytná 
výstavba, včetně zařízení občanské vybavenosti a služeb. Nejvýznamnější plochy pro smíšené bydlení 
jsou soustředěny do tří lokalit: Za Kozrálovem (navržené plochy 48 a 57), lokalita Bořenovská – Pod 

Želkovem (navržené plochy 49, 51, 52) a řešená lokalita Sadová (navržené plochy 55 a 56). 

Řešené území je součástí navržené plochy Sadová   SO 55. Za východním okrajem je toto území 
lemováno plochou veřejného prostranství s převahou nezpevněných ploch (PV), na níž navazuje 

jihovýchodní obchvat města Holešov, zbývající hranice jsou lemovány převážně stávajícími rodinnými 

domy a komunikacemi.  

Východně orientované plochy veřejných prostranství s převahou nezpevněných ploch (PZ) vymezené 
územním plánem lze využít také jako prostor k individuální rekreaci a odpočinku. 

 

3. Architektonicko-urbanistické řešení  

3.1. Urbanistická koncepce  

Hlavními faktory, které významně determinovaly řešení územní studie, mírně svažitý charakter 

území, dva obdélné až kosodélné tvary plochy, stávající cestní síť vymezující a dělící řešené území, 
poměrně pravidelné uspořádání (urbanistická struktura) navazující obytné zástavby, tvary jednotlivých 
pozemků a také zohlednění stávající parcelace katastrální situace.  

Navržené řešení vytváří poměrně kompaktní urbanistickou strukturu obytné zástavby s výlučným 
zastoupením individuální bytové výstavby v rodinných domech a bytových domech.  

Dopravní napojení řešené lokality bude na jižní straně zajištěno ze silnice III/49011. Stejně tak, je 

plánováno prodloužení ulice Jarošova a její napojení na chystanou zástavbu v severní části lokality. V 

lokalitě jsou navrženy tři páteřní místní komunikace (místní komunikace obslužná – páteřní), které budou 

navazovat na stávající uliční sít a silnici III/49011. Na tyto páteřní místní komunikaci navazují místní 
komunikace obslužné.  

Navržené řešení vytváří poměrně homogenní urbanistickou strukturu obytné zástavby, která je 
předělena páteřní komunikací na čtyři dílčí části: východní s bytovými, střední část s rodinnými domy, 

západní s převahou řadové zástavby a severní s oboustrannou zástavbou rodinných domů. 

Kromě základního rozdělení do čtyř celků lze rozlišit, také další subtilnější urbanistickou strukturu 
navržené zástavby, která vytváří jednotlivé bloky zástavby. 

Ve čtvrtém bloku – bytové výstavby je vhodné podpořit vznik drobné občanské vybavenosti a služeb 
(kavárny, restaurace, kadeřnictví atd.) v rámci typového bytového domu. 

 



ÚZEMNÍ STUDIE HOLEŠOV – LOKALITA NAD SADOVÁ III. etapa (SO 55) – TEXTOVÁ ČÁST  

 

5  

• První blok – tvaru protáhlého obdélníku – tvoří navržená zástavba v SZ části řešené lokality, s 

vymezenými pozemky č. 1–20. Lokalita je z JV strany navazuje na páteřní komunikaci. Uvedená 
skupina je navržena pro řadovou zástavbou.  

• Druhý blok – je tvořen třemi celky nepravidelného tvaru viz. v.č. 010 (Vymezení dílčích bloků 
zástavby) – tvoří navržená zástavba s vymezenými pozemky č. 21–30. Lokalita navazuje na páteřní 
komunikace a kolem pozemků probíhá pěší komunikace, která propojuje celé území. Uvedená 
skupina je navržena pro zástavbu dvojdomů.  

• Třetí blok – tvoří převážná část navržené zástavby v řešené lokalitě, s vymezenými pozemky č. 31–
55, Uvedená skupina je navržena pro větší solitérní domy.  

• Čtvrtý blok – tvaru protáhlého obdélníku – tvoří navržená zástavba v JV části řešené lokality, s 
vymezenými pozemky č. 62–67. Lokalita tvoří samostatný celek s páteřní komunikací. Do skupiny 

zasahuje plocha, technické infrastruktury - vodní hospodářství (TV). Uvedená část navazuje na plochu 
veřejné zelně. Tento celek je navržen pro zástavbu bytovými domy. 

• Pátý blok – tvaru obdélníku – tvoří navržená zástavba v severní části řešené lokality, s vymezenými 
pozemky č. 56–61. Lokalita tvoří propojení navrhované zástavby a stávající. Uvedená skupina je 
navržena pro více samostatných rodinných domů. 

 

 

3.2. Veřejná prostranství  

• Jako veřejná prostranství byly navrženy komunikace, chodníky, parkoviště  a plochy veřejné zeleně 
(vč. zelených pásů podél komunikací, které jsou vymezeny již na pozemcích u RD). 

• Místní komunikace obslužné – páteřní, které budou napojené na hlavní páteřní Osvobození sil. 

III/49011 a na ul. Jarošova. Celková šířka veřejného prostranství, v části s rodinnými domy (blok 1-3 

a 5), v němž budou umístěny uvedené komunikace, činí 9,2 m. Z toho šířka komunikace 6,0 m, 

chodník 1,7 m a pás zeleně  v šířce 1,5 m.  Tyto pásy zeleně nelze oplotit a přičlenit k rodinným 
domům a oplotit.  

• Celková šířka veřejného prostranství, v části pro bytovou výstavbu (blok 4), v němž budou umístěny 

uvedené komunikace, činí 14,2 m. Z toho šířka komunikace 6,0 m, chodník 1,7 m a parkování 5,0 m. 
Zbytek veřejného prostoru tvoří zeleň v šířce 1,0 m a 0,5 m. 

• Grafické znázornění popsaných uličních prostorů je ve výkrese č. 6 Řezy, řezopohledy.  

Lokalita Nad Sadová III. etapa (i lokalita Nad Sadová II. etapa) bezprostředně navazuje ve východní 
části na plochu vymezenou územním plánem jako plocha veřejných prostranství PZ. Tato plocha (PZ) 
byla sice primárně navržena jako protihlukový val pro odclonění vlivů z dopravy ze stávajícího 
jihovýchodního obchvatu města, je však pro území stěžejní a dostatečně velká na to, aby se stala také 
centrem místa pro každodenní rekreaci a odpočinek pro celou lokalitu SO 55. Části, které nebyly osázeny 
zelení je možné využít pro umístění drobných relaxačních prvků (např. lavičky, pískoviště, dětské hrací 
prvky apod.). Ve východní části lokality řešené územní studií Nad Sadová II. etapa je navržena další  
plocha veřejné zeleně  (v rozsahu 2136 m2) uvažovaná pro vytvoření centrální  plochy pro každodenní 
rekreaci a odpočinek (např. hřiště, relaxační prvky atpod.), která může sloužit i pro obyvatele  v řešené 
lokalitě Nad Sadová III. etapa. Tyto plochy veřejné zeleně, jež jsou současně plochami veřejných 
prostranství, jsou řešeny v souladu s ustanovením § 7 odst. 2 vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných 
požadavcích na využívání území, v platném znění, kde se uvádí, že „pro každé dva hektary zastavitelné 
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plochy bydlení, rekreace, občanského vybavení anebo smíšené obytné se vymezuje s touto zastavitelnou 

plochou související plocha veřejného prostranství o výměře nejméně 1000 m2; do této výměry se 
nezapočítávají pozemní komunikace“. Samostatné plochy veřejných prostranství pro účely každodenní 
rekreace v této územní studii nebyly vymezovány s ohledem na velkost navazující stávající plochy 
veřejných prostranství s převahou nezpevněných ploch (PZ) vymezené územním plánem (v rozsahu cca 

6 ha), kterou lze pro tento účel využít. 

 

3.3. Objemová regulace zástavby ve vymezených plochách bydlení  

• První blok – pro pozemky č. 1–20. je navrhována dvoupodlažní řadová zástavba rozdělena do čtyř 
menších celků. Domy budou mít plochou střechu ohraničenou atikou a mohou mít částečně 
ustupující podlaží. 

• Druhý blok – pro pozemky č. 21–30. je navrhována dvoupodlažní zástavba dvojdomů. Domy budou 

mít plochou střechu ohraničenou atikou a mohou mít částečně ustupující podlaží. 

• Třetí blok – pro pozemky č. 31–55. je navrhována dvoupodlažní i jednopodlažní zástavba větších i 

menších domů. Domy budou mít plochou střechu ohraničenou atikou a mohou mít částečně 
ustupující podlaží. 

• Čtvrtý blok – pro pozemky č. 62–67. je navrhována maximálně třípodlažní bytová zástavba o 5–6 

bytových jednotkách. Pozemky kolem bytového domu, těsně přiléhající k bytům v 1np, mohou být 
využity jako soukromé zahrady. Domy budou mít plochou střechu ohraničenou atikou a mohou mít 
částečně ustupující 3.np. 

• Pátý blok – pro pozemky č. 56–61. nejsou předepsané typové domy. Rodinné domy mohou být: 
izolované (solitérní) nebo dvojdomy. Počet podlaží – rodinné domy mohou být přízemní (jedno 
nadzemní podlaží) s možností obytného podkroví nebo dvoupodlažní bez obytného podkroví a 

mohou být podsklepeny. Tvar střechy – rovná, symetrická sedlová nebo valbová střecha, případně 
jejich kombinace, orientace hlavního hřebene u rodinných domů na pozemcích ideálně rovnoběžně 
s delší stranou pozemku. Jako optimální se doporučují střechy se sklonem cca 35 až 45 stupňů. 
Přípustný je i typ tzv. bungalovů s nižším sklonem střešního pláště. Není vhodné, aby v rámci jednoho 
bloku docházelo ke střídání domů s vyšším a nízkým sklonem střechy!  

 

• Tvar střechy – domy budou mít plochou střechu ohraničenou atikou. Nevztahuje se na blok č.5 

• Uliční čára je hranice mezi regulovanou parcelou a veřejným prostranstvím, případě veřejným 
komunikačním prostorem. Uzavřené uliční čáry vymezují jednotlivé skupiny.   

• Stavební čára je hranicí nebo rozhraním mezi stavbou a nezastavěnou částí pozemku, která je 
odvozována od polohy hrany budovy ve výši rostlého nebo upraveného terénu. Stavební čáry pro 
jednotlivé objekty jsou vyznačeny v grafické části dokumentace (viz výkres č. 7 Vytyčovací výkres). U 

převážné většiny navržených rodinných domů probíhá stavební čára rovnoběžně s místní komunikací 
ve vzdálenosti 6 m (pozemky č. 27-30, 32-33, 36-50, 56-61) a 7,5 m (pozemky č. 21-26, 31, 34-35, 

51-55) od hranice pozemku (uliční čáry). Ve specifický případech (řadové domy) je uvažována uliční 
čára 6 m od hranice pozemku, a to u pozemků č. 1-20 (viz výkres č. 7 Vytyčovací schéma). 
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• Při umisťování staveb je nutno dodržet podmínku minimálních odstupových vzdáleností mezi 

jednotlivými objekty (§ 25 odst. 2 vyhl. č. 501/2006 Sb., v platném znění).  Mimo již uvedenou skupinu 
1 a 2 (řadové domy a dvojdomy).  

• Nezastavěné části pozemků mohou být využity jako obytné zahrady. 

• V dalším stupni projektové dokumentace bude provedena podrobnější regulace oplocení 
jednotlivých pozemků, kde výška plotů bude závislá na niveletě vozovek a osazení jednotlivých 
objektů.  

• Maximální výška oplocení k veřejnému prostranství je 1,4 m. Oplocení doporučujeme transparentní 
s podezdívkou. Řadové domy nebudou směrem do veřejného prostranství oplocovány. 

• Podrobné architektonické řešení bude součástí navazujících dílčích projektových dokumentací.  

 

3.4. Podmínky pro provedení změn navržené regulace zástavby  

Pokud budou v budoucnu uplatněny požadavky na změnu prostorového uspořádání (např. změna 
navrženého dopravního skeletu, sloučení nebo rozdělení jednotlivých bloků zástavby), funkčního využití 
pozemků (např. změna některých skupin obytné zástavby nyní určených pouze pro realizaci rodinných 
domů na bloky umožňující výstavbu bytových domů nebo občanského vybavení), nebo podmínek 
objemové regulace, je nezbytné, aby byly vznesené požadavky řešeny formou úpravy této územní studie, 
jejíž změna nebo aktualizace bude následně vložena do evidence územně plánovací činnosti (viz výše 
podkapitola 1.2. Důvody pro pořízení územní studie).  

  

4. Řešení dopravní infrastruktury 4.1. 

Komunikace  

a) Současný stav  

Řešené území pro novou bytovou výstavbu je vymezeno z jihu ul. Osvobození, silnicí III/49011 

(dvoupruhová, obousměrná šířky cca 6,5 m), která je lemována stezku pro chodce a cyklisty Holešov – 

Přílepy 5036. Stávající zástavba v řešené lokalitě je z hlediska silniční dopravy zpřístupněna místní 
komunikací – ulice Jarošova.  

 

b) Navržené řešení  

1. Dopravní napojení na stávající komunikační síť  

• Z hlediska dopravního napojení na stávající komunikační síť bude řešené území připojeno na silnici 
III/49011 a na místní komunikaci – ulice Jarošova.  

 

2. Dopravní obsluha řešené lokality   

• Lokalita je napojena na ulici Osvobození, dvěmi průjezdnými komunikacemi a jedním napojením 
ukončeným obratištěm. 

• Nové komunikace budou převážně dvoupruhové, obousměrné se šířkou 6,0 m.  
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• Podél nových vozovek se vybuduje jednostranný chodník šířky 1,7 m a propojující stezky v rámci 
lokality a plochy PZ.  

• Na stávající síť chodníků bude řešená lokalita připojena novými chodníky.  
• V ulici Jarošova je navrženou zrušení obratiště a zokruhování s připravovanou lokalitou Nad Sadová 

III s následným napojením na komunikaci III/49011. 

• Blok 4 je ukončen obratištěm. 
 

3. Funkční zatřídění  

• Navržené komunikace budou funkční třídy C2 – obslužné.  

4. Křižovatky místních komunikací  

• Nové křižovatky s místními komunikacemi musí splňovat požadavky ČSN 73 6102 „Projektování 
křižovatek na silničních komunikacích“, týkající se zajištění dostatečného rozhledu. Nárožní oblouky 
v hlavních křižovatkách budou mít směrový poloměr 4,0 - 8,0 m.   

 

4.2. Parkování  

• Odstavná stání u samostatných RD a dvojdomů budou řešena v garážích v rámci rodinných domů a 

vytvořením prostoru pro odstavení minimálně dvou vozidel na pozemcích RD (celkem 3 parkovací 
stání).  

• U bytových domů je parkování přímo před domy na navržených plochách pro parkování. 
• U řadových domů budou řešena min. 2 parkovací stání  

 

4.3. Chodníky  

Podél stávajících a navržených příjezdových komunikací, ležících mimo řešené území, se vybudují 
alespoň jednostranné chodníky min. šířky 1,5 m. 
 

V řešené lokalitě jsou pěší komunikace navrženy tak, aby bylo možné propojení se stávající ulicí 
Jarošova, stejně tak s ulicí Osvobození. Bohužel ani v jedné zmíněné ulici není v blízkosti navrženého 
pěšího napojení stávající chodník, či jiná pěší komunikace. 

 

Do budoucna je nutné řešit samostatnou dokumentací pěší napojení v ulici Jarošova a 

Osvobození. Důležitější je ale vyřešit pěší napojení v ulici Osvobození, kde je předpoklad vzniku 
kolizí. Například místy pro přecházení u stávající cyklostezky souběžné s ulicí Osvobození. 

Daleko vhodnější by však bylo umístění pěší komunikace v zeleném pásu mezi ulicí Osvobození 
a řešenou lokalitou. Tuto pěší komunikaci řešit komplexně a protáhnout až k Americkému parku, 
kde by bylo nanejvýš vhodné zbudování přechodu pro pěší přes železnici. 
 

 

4.4. Zastávka hromadné dopravy  

Nejbližší zastávky veřejné autobusové dopravy se nachází na ulici Osvobození je od řešené lokality ve 
vzdálenosti cca 200 m.  
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4.5. Dopravní zátěž  

Podkladem pro určení dopravní zátěže podél řešeného území jsou výsledky celostátního sčítání 
dopravy v České republice, které prováděla v roce 2016 brněnská pobočka Ředitelství silnic a dálnic 
České republiky. Sčítání bylo provedeno na silnici III/49011. Pro přepočet na sledovaný rok 2030 byly 
použity přepočtové koeficienty z TP 225 „Prognóza intenzit automobilové dopravy“ (MD ČR, 2012) – LV 

= 1,37, TV = 1,03.  

 

 

 

 

Tab. 2. Roční průměrná denní intenzita za 24 hod. (RPDI)   

Stanoviště  Rok  SV  nd  na  

III/49011   

 

2016 4012 3230 266 

2030  5373 4326 356 

  

Tab. 3. Použité symboly v tab. č. 2  

T  Těžká motorová vozidla a přívěsy  S  Součet všech vozidel  

O  Osobní a dodávková vozidla  Nd  Průměrná denní hodinová intenzita (06–22 hod.)  

M  Jednostopá motorová vozidla  na  Průměrná noční hodinová intenzita (22-06 hod.)  

  

S ohledem na charakter území (obytná zástavba) se zde jedná o relativně nízkou dopravní zátěž.   

4.6. Hluk z dopravy  

Hluk ve vnějším prostředí je posuzován na základě Nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví 
před nepříznivými účinky hluku a vibrací, jež upravuje Nařízení vlády č. 217/2016 Sb. Nejvyšší přípustné 
hodnoty hluku a vibrací jsou stanoveny tímto předpisem. Hodnota hluku ve venkovním prostoru se 
vyjadřuje ekvivalentní hladinou akustického tlaku A. Nejvyšší přípustná ekvivalentní hladina akustického 
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tlaku A ve venkovním prostoru se stanoví součtem základní hladiny hluku 50 dB a příslušné korekce pro 
denní nebo noční dobu a místo podle přílohy č. 3 k předpisu.  

1. Denní doba  

• pro hluk z pozemní dopravy v ostatním chráněném venkovním prostoru ...........................+5 dB  

• v okolí hlavních komunikací, kde hluk z dopravy je převažující a v o. p. drah .................... +10 dB 

• "stará hluková zátěž" z pozemních komunikací .................................................................. +20 dB  

 

2. Noční doba   

• noční doba  ................................................................................................................................... -10 dB  

• noční doba pro hluk ze železnice  .................................................................................................. -5 dB  

• pro hluk z pozemní dopravy v ostatním chráněném venkovním prostoru  ...................................+5 dB  

• v okolí hlavních komunikací, kde hluk z dopravy je převažující a v o. p. drah  ........................... +10 dB  

• "stará hluková zátěž" z pozemních komunikací  ......................................................................... +20 dB  

  

• Pro výpočet hluku ve vnějším prostředí jsou směrodatné "Metodické pokyny pro navrhování 
sídelních útvarů z hlediska ochrany obyvatelstva před nadměrným hlukem z dopravy", jejichž znění 
z roku 1991 bylo novelizováno v rámci Programu péče o životní prostředí MŽP v listopadu 1995. Na 
základě této směrnice byl zpracován výpočtový postup HLUK+, který umožňuje modelovat na 
počítači hlukovou situaci, počítat hladiny hluku v jednotlivých bodech a vykreslovat izofony hluku v 
zadaných výškách při detailním postupu.   

• V denní době u obytné zástavby nesmí být překročena hodnota 55 dB a v noční době 45 dB, pokud 

se nezohlední další korekce, což v případě železnice představuje 60 dB v denní a 55 dB v noční době 
v ochranném pásmu dráhy, u hlavních komunikací představuje 60 dB v denní a 50 dB v noční době.  

• Nejvyšší přípustná ekvivalentní hladina hluku LAeq pro budovy bydlení, stanovená podle Nařízení 
vlády ČR č. 272/2011 Sb. "O ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací", ze silniční 
dopravy je pro řešené území obce:  

 

Podél silnic III. třídy /stará hluková zátěž:  

• denní doba (06 - 22 hod) ......... 55 db(A)/70 db(A)  

• noční doba (22 - 06 hod) ......... 45 db(A)/60 db(A)  

 

 

5. Řešení technické infrastruktury  

5.1. Zásobování vodou   

a) Současný stav   

Objekty obytné zástavby, objekty občanské a technické vybavenosti i průmyslové areály města 
Holešov, včetně městské části Dobrotice a Žopy, jsou zásobovány pitnou vodou z veřejné vodovodní sítě, 
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která je součástí skupinového vodovodu Kroměříž a je v majetku a ve správě společnosti Vodovody a 
kanalizace Kroměříž, a.s.  

Zastavěné území města Holešova, včetně městské části Dobrotice a Žopy, které se nachází ve výškách 

241,20 - 248,0 m n. m., je zásobováno pitnou vodou z veřejné vodovodní sítě, do které je pitná voda 

dopravována z vodojemů Přílepy – z VDJ Přílepy – nový 2 x 2800 m3 (278,45/274,80) a z VDJ Přílepy - 

starý 2 x 250 m3 + 1000 m3 (278,45/274,80). Vodovodní síť je využívána i k požárním účelům. 

 

b) Navržené řešení   

Řešená lokalita „Holešov – Nad Sadová III. etapa SO 55“ je situována na východním okraji zastavěného 
území města Holešov, ve výškách 241,20 – 248,0 m n. m.   

Navrhované rodinné domy budou zásobovány pitnou vodou jednak ze stávajících vodovodních řadů 
a jednak z vodovodních řadů navrhovaných. Dosud nerekonstruovaná starší část stávající vodovodní sítě, 
na kterou navazují navrhované vodovodní řady pro zásobování pitnou vodou řešené lokality navrhované 
zástavby „Holešov – Nad Sadová III. SO 55“, je kapacitně vyhovující. Pro možnost zásobování navrhované 
lokality pitnou vodou, je vlastníkem vodovodní sítě (Vodovody a kanalizace Kroměříž, a.s.), v souladu s 
navrhovaným řešením studie „Hydraulický model vodovodu města Holešova – II. a III. etapa“ – VODIS 

Olomouc s.r.o. 1/2010.  

• Tlakové poměry ve vodovodní síti řešené lokality budou v požadovaném rozsahu vyhovující, max. 
hydrostatický tlak bude dosahovat hodnot do 0,60 MPa.  

• Požární zajištění navrhované zástavby lokality „Holešov – Nad Sadová III. etapa SO 55““ bude 
zabezpečováno jak z navrhovaných vodovodních řadů, tak ze stávající vodovodní sítě.  

• Navrhované vodovodní řady budou provedeny z trub polyetylénových a budou situovány ve 
zpevněných plochách – chodnících, vedených podél obslužných komunikací.  

 

• Vodovodní řad V1 

• PE 100 RC, SDR 17, dn 110 TYP III– s ochranným pláštěm, celkové délky 319,0 m.  

• Vodovodní řad V2 

• PE 100 RC, SDR 17, dn 110 TYP III– s ochranným pláštěm, celkové délky 327,00 m. 

• Vodovodní řad V3 

• PE 100 RC, SDR 17, dn 110 TYP III– s ochranným pláštěm, celkové délky 156,00 m.  

• Vodovodní řad V4 

• PE 100 RC, SDR 17, dn 110 TYP III– s ochranným pláštěm, celkové délky 47,00 m.  

• Přeložka vody PE 200, dl. 193,5 m.  
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c) Výpočet potřeby pitné vody   
Celkový počet obyvatel sídla  10 000  kd = 1,35      
Typ zástavby   RD  kh = 1,8  (PO) 334   
            

objekt / provoz MJ 
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RD obyvatel 244 24 365 56 13 664 37,4  50,54  3,79  1,05  244 

BD obyvatel 90 24 365 56 5 040 13,8  18,64  1,40  0,39  90 

Celkem   334             18 704 51,2  69,2  5,2  1,4  334 

 

5.2. Odkanalizování  

a) Současný stav   

Zastavěné území města Holešov, včetně městské části Dobrotice a Žopy, je odkanalizováno systémem 
jednotné kanalizace, s čištěním splaškových a průmyslových odpadních vod v ČOV Holešov – Všetuly. 

Kanalizační systém města Holešov je ve správě VaK a.s. Kroměříž.  

b) Navržené řešení  

Řešená lokalita „Holešov – Nad Sadová III. etapa SO 55“, která je situována na východním okraji 

zastavěného území města Holešov, bude odkanalizována oddílným kanalizačním systémem.  

1. Splaškové odpadní vody  

Splaškové odpadní vody z navrhované zástavby řešené lokality budou odváděny navrhovanými 
stokami splaškové kanalizace – stokami „S1“, „S2“, „S3“, „S4““, které budou zaústěny do stávající stoky 

splaškové kanalizace DN 300, situovaného v ulici Osvobození. 

• Kanalizační stoka S1 PP DN 250 dl. 327,0 m, 

• Kanalizační stoka S2 PP DN 250 dl. 254,0 m, 

• Kanalizační stoka S3 PP DN 250 dl. 173,0 m, 

• Kanalizační stoka S4 PP DN 250 dl. 50,0 m, 

 

2. Srážkové vody  

Využití dešťových vod u každého plánovaného RD. V rámci projektů nových RD bude pro každou 
nemovitost navržená retenčních nádrží velikosti 3 – 4 m3. Do nádrže budou svedené dešťové vody ze 
střechy RD a dešťová vody bude zpětně využívaná pro provoz RD. Bezpečnostní přepad z nádrže bude 
zaústěný do vsakovací studny, osazené na pozemku RD nebo BD. Retenční nádrž včetně vsakovací studny 
bude součástí PD RD a BD. 

Dešťové vody z komunikací budou zasakovány na pozemku veřejných ploch.  Vsak bude tvořen 
voštinovými bloky 1,2x2,4x0,52 m, které jsou určeny k vytvoření podzemního prostoru, který slouží 
k retenci dešťových vod. Samotný objekt slouží při použití propustné folie k retenci vody a jejímu 
postupnému zasakování. Pod voštinovými bloky bude vytvořen prostor se štěrkodrtě do hloubky 1,0 m 
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z kameniva frakce 16-32 mm. K rozvodu vody se používá drenážní potrubí DN 300 mm, které je uloženo 
ve vrstvě štěrku. 

  

• Kanalizační stoka D1 PP DN 250 dl. 170 m, 

• Kanalizační stoka D1 PP DN 300 dl. 78,0 m, 

• Kanalizační stoka D1.1 PP DN 250 dl. 50,0 m, 

 

• Kanalizační stoka D2 PP DN 250 dl. 100 m, 

• Kanalizační stoka D2 PP DN 300 dl. 74,0 m, 

• Kanalizační stoka D2.1 PP DN 250 dl. 45,0 m 

 

• Kanalizační stoka D3 PP DN 250 dl. 65 m, 

• Kanalizační stoka D3 PP DN 300 dl. 67,0 m, 

• Kanalizační stoka D3.1 PP DN 250 dl. 45,0 m, 

 

c) Hydrotechnické výpočty  

1. Srážkové vody  

Q = R . S . qs  

  kde  R - odtokový součinitel dle druhu odvodňované plochy a sklonu terénu  
 S - plocha v ha  

  qs - intenzita směrodatného 15 min. deště s periodicitou n = 1,00  
 qs = 127 l/s/ha  

2. Splaškové odpadní vody  

Množství splaškových odpadních vod koresponduje s potřebou pitné vody, uvedenou výše v 
podkapitole 5.1. Zásobování vodou.  

 

a) Průměrný denní přítok městských splaškových odpadních vod  

Celkový počet obyvatel sídla  10 000  kd = 1,35      
Typ zástavby   RD  kh = 1,8  (PO) 334   
            

objekt / provoz MJ 
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RD obyvatel 244 24 365 56 13 664 37,4  50,54  3,79  1,05  244 

BD obyvatel 90 24 365 56 5 040 13,8  18,64  1,40  0,39  90 

Celkem   334             18 704 51,2  69,2  5,2  1,4  334 
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b) Maximální bezdeštný denní přítok  

Qd = Q24,m x kd + QB = 51,20 m3/den x 1,35 + 0 =   

     = 69,12 m3/den  

     = 1,4 l/s  

     = 5,02 m3/hod  

c) Znečištění splaškových odpadních vod  

• počet EO = 180 obyvatel  

• Q24 = 37,28 m3/den  

Tab. 6. Znečištění splaškových odpadních vod  

  BSK5  CHSKCR  NL  

produkce znečištění  60 g /den /EO  120 g/den/EO  55 g/den/EO  

celkové znečištění  17,52 kg BSK5/den  35,04 kg CHSKCR /den  16,06 kg NL/den  

koncentrace znečištění  462 mg BSK5/l  923 mg CHSKCR/l  423 mg NL/l  

  

Příloha 1. Hydrotechnické výpočty  

  

Poznámka: V dalším stupni projektové dokumentace, na základě dat polohopisného a výškopisného 
zaměření a návrhu nivelety obslužných komunikací, budou upřesněny navrhované spády 
potrubí jednotlivých navrhovaných kanalizačních stok a bude provedeno upřesnění 
hydrotechnických výpočtů dešťové kanalizace a upřesnění výpočtu potřebného objemu 
retenční nádrže Na základě hydrogeologického průzkumu bude rovněž posouzena možnost 
i případného vsakování.  

 

5.3. Zásobování plynem  

a) Současný stav  

Zásobování objektů bytové zástavby, objektů občanské a technické vybavenosti i areálů průmyslové 
výroby zemním plynem ve městě Holešov je řešeno středotlakými a nízkotlakými plynovodními sítěmi.  
Do STL plynovodní sítě městské části Holešov Nad Sadová, je zemní plyn dodáván z regulačních stanic RS 

Zlínská VTL/STL/NTL 3000/2/2-440. Středotlaká rozvodná plynovodní síť je provozována pod tlakem 0,11 

MPa.  

• Z regulačních stanic RS Zlínská VTL/STL/NTL 3000/2/2-440 je zemní plyn dodáván i do NTL rozvodné 
plynovodní sítě. Na STL rozvodné plynovodní síti je vybudováno 6 ks regulačních stanic STL/NTL – RS 

Palackého 500/1/1-416, RS Novosady 500/1/1-416, RS Havlíčkova 600/1/1-416, RS Ovocná 500/1/1-

416, RS Přerovská 1200/1/1-416 a RS Masarykova – podzemní 3000/1/1-416. Na STL rozvodné 
plynovodní síti jsou osazeny sdružené regulátory – 2 x Al.z – Holešov v ulici Vítězství, 2 x Regal3VSX 
– Všetuly v ulici Za Vodou a 2 x Regal3VSX – Všetuly v ulici Za Cukrovarem. Nízkotlaká rozvodná 
plynovodní síť je provozována pod tlakem 2,1 kPa.  

• Plynárenské zařízení je ve vlastnictví společnosti GasNet, s.r.o. ve správě  
společnosti GridServices, s.r.o.  
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b) Navržené řešení  

Řešená lokalita „Holešov – Nad Sadová III. etapa SO 55“, která je situována na východním okraji 

zastavěného území města Holešov, bude zásobována zemním plynem ze STL rozvodné plynovodní sítě. 
Zemní plyn bude využíván k vaření, ohřevu TUV i otopu.  

Navrhované rodinné domy budou zásobovány zemním plynem z převážné části z navrhovaných STL 
plynovodních řadů, které budou napojeny na stávající STL plynovodní řad dn 63 z trub plastových PE, 

situovaný v ulici Jarošova.  

• Plynovod P1 PE 100, PE dn 63 dl. 382,0 m – potrubí s ochranným pláštěm,  
• Plynovod P1.1 PE 100, PE dn 63 dl. 40,0 m – potrubí s ochranným pláštěm,  
• Plynovod P2 PE 100, PE dn 63 dl. 126,0 m – potrubí s ochranným pláštěm,  
• Plynovod P3 PE 100, PE dn 63 dl. 131,0 m – potrubí s ochranným pláštěm,  
• Plynovod P4 PE 100, PE dn 63 dl. 80,0 m – potrubí s ochranným pláštěm,  
• Plynovod P5 PE 100, PE dn 63 dl. 57,0 m – potrubí s ochranným pláštěm,  
• Plynovod P6 PE 100, PE dn 63 dl. 70,0 m – potrubí s ochranným pláštěm. 
• Navrhované plynovodní řady budou provedeny z trub polyetylénových a budou ve zpevněných 

plochách – chodnících, vedených podél obslužných komunikací.  
  

c) Výpočet potřeby plynu  

• Navrhovaný počet bytů v rodinných domech: 61 a 6 bytových domů  

• Je uvažována 100 % plynofikace navrhovaných b.j. v kategorii C – vaření + ohřev TUV + otop = 2,60 
m3/hod  

• 41+30(bytů) b.j. x 2,60 m3/hod = 184,60 m3/hod  

• 41+30(bytů)  b.j. x 3000 m3/rok = 213 000 m3/rok  

 

 

5.4. Zásobování elektrickou energií  

a) Základní údaje  

1. Podklady  

Výchozím podkladem pro řešení lokality je urbanistický návrh předpokládající výstavbu 61 solitérních 
rodinných domků a 6 bytových, technické požadavky ze strany majitele distribuční sítě na způsob 
napájení těchto RD a další doporučující kritéria daná příslušnými předpisy.  

2. Zatřídění bytů – odběrných míst z hlediska ČSN 332130  

Předpokládá se v cca 41+30(bytů)  navrhovaných domech vytápění a ohřev TUV zemním plynem a v 
20 RD vytápění a ohřev TUV elektrickou energií především tepelným čerpadlem. Dle výše uvedené ČSN 
budou odběrná místa s elektrovytápěním zařazena do stupně elektrizace C a ostatní RD do kategorie B 
(pro přípravu pokrmů se používají spotřebiče o příkonu nad 3,5 kW).  
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3. Výkonová bilance  

- 20 RD vytápěných elektřinou  .................................................................. soudobý odběr cca 106 kW 

- 41+30(bytů)  s jiným zdrojem tepla  ......................................................... soudobý odběr cca 806 kW  

4. Technické údaje   

Kategorie odběrů.  

• Jedná se kategorii D – domácnost  
• Rezervovaný příkon – 20 x 3f 32 A + 41+30(bytů)  x 3f 25 A  

a) Stupeň zajištění dodávky elektrické energie dle ČSN 341610  

• Stupeň 3  

b) Měření odběru elektrické energie  

• Bude v souladu s připojovacími podmínkami dodavatele elektrické energie – E.DG distribuce, a.s.  

c) Ochrana před úrazem elektrickým proudem  

• Instalace odběrných míst bude provedena z hlediska ochrany před úrazem elektrickým proudem v 
souladu s ČSN 332000-4-41 ed.2 v platném znění.  

• distribuční síť NN, VN a TRS bude provedena souladu s PNE 330000–1, ed.5. v platném znění   
  

5. Stávající energetické rozvody  

• V dotčené lokalitě se nachází energetické rozvody. Jedná se venkovní vedení vysokého napětí 22kV 
a venkovní a kabelové vedení nízkého napětí 0,4kV. V bloku č. 2 je situována TRS VN/NN. 

  

6. Přeložky energetických zařízení  

• Případné přeložky sítí NN lze částečně řešit v rámci rozvodů NN lokality a částečně vybudováním 
nových kabelových rozvodů. Přeložka venkovního vedení VN 22 kV bude provedena kabelizací. Pro 
optimalizaci je maximum trasy kabelového vedení VN 22 kV navrženo ve společném koridoru s 

vedením nízkého napětí v lokalitě. Přeložky či úpravy energetických zařízení budou řešeny v souladu 
se zákonem 458/2000 Sb. v platném znění.  
 

b) Návrh technického řešení zajištění dodávky elektrické energie  

• Vzhledem k tomu že v dané lokalitě ji byla vybudována kioskové trafostanice (TRS) VN/NN: v jižní 
části bloku 2. Trafostanice je napojena kabelovým vedením VN 22kV.   

• Smyčkovací kabelové skříně budou umístěny na hranici dvou sousedních pozemků a nové rodinné 
domy budou napojeny z těchto skříní samostatně jištěnými odvody. Odvody k rodinným domům se 
ukončí v elektroměrových rozvaděčích těchto RD na svorkách hlavních jističů. Rozpojovací skříně 
budou umístěny v místech propojení jednotlivých kabelových větví. Kabelové rozvody budou 
propojené do stávající sítě NN. Tímto řešením bude zajištěna možnost vzájemného propojení tak, 
aby byla zajištěna kvalitní dodávka elektrické energie.  

• Rozpojovací kabelové skříně a smyčkovací skříně PPS jsou celoplastového provedení bez dalších 
obezdívek. Kabelová trasa hlavního kabelového rozvodu bude vedena v zeleném pásu podél 
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oplocení předzahrádek RD, případně v chodníku. V místech přechodů přes vjezdy na pozemky 
rodinných domů a přes vozovky musí být kabely chráněny proti mechanickému poškození vhodnou 
chráničkou (např. plastová fy AROT).  

• Elektroměrové rozvaděče pro nově vzniklá odběrná místa (rodinné domy) budou umístěny v 
hranicích pozemků tak, aby umožnily oprávněným osobám odečty, údržbu a montáž měřících 

zařízení. 

 

c) Veřejné osvětlení  

• Rozvody veřejného osvětlení budou kabelového provedení se sadovými osvětlovacími stožáry.   
• Kabelový rozvod veřejného osvětlení bude proveden kabelem AYKY 4Bx16 mm2 (případně  

CYKY 4Bx10mm2), který bude vysmyčkován ve svorkovnici jednotlivých stožárů VO. Stožáry       
veřejného osvětlení mohou být ocelové, sadového provedení, v pozinkované úpravě, výška cca 5 m, 
vzájemně propojené zemnící páskou. Svítidla mohou být např. v provedení technologie LED s 
možností regulace osvitu. Konkrétní návrh veřejného osvětlení bude řešen v podrobnější projektové 
dokumentaci.  

• Realizaci nových kabelových rozvodů veřejného osvětlení bude vhodné provést formou při položen 

k rozvodům NN.  

 

d) Plochy pro nakládání s odpady 

• V lokalitě jsou umístěny čtyři plochy pro nakládání s odpady. Na pozemku 1934/2, 1975/3 a 1979/1. 

Plochy jsou osazeny třemi podzemními kontejnery na tříděný odpad (plast, papír, sklo). U bytových 
domů je možno osadit o podzemní kontejnery na komunální odpad. 

•  Viz. Výkres 12 – Plochy pro tříděný odpad. 
 

 

6. Etapizace výstavby  

Návrh zástavby v řešeném území je rozčleněn do pěti bloků obytné zástavby, které je možné 
realizovat postupně, ale vhodnější se jeví zrealizovat lokalitu kompletně.  

 

7. Závěry a doporučení  

Pro realizaci záměru je nutná změna územního plánu z plochy TV 253 na plochu smíšenou obytnou 
(SO).   
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8. Komplexní zdůvodnění navrženého řešení a průběh zpracování  

• Na vstupním jednání konaném dne 8.03.2021 byly projednány zejména možnosti dopravního 
napojení a dopravního uspořádání řešené lokality, druh budoucí výstavby a napojení na stávající 
systém zeleně sloužící pro každodenní rekreaci podél obchvatu města.  

• Dne 17.05.2017 se na Městském úřadu Holešov uskutečnila informativní pracovní a konzultační 
schůzka, za účasti vedení města Holešova a členů rady města. Přítomní byli seznámení s předmětem 
a rozsahem řešené lokality i základními koncepčními úvahami zpracovatele studie, (dopravní systém 
a varianty budoucí zástavby). Na jednání nebyly uplatněny žádné připomínky a návrhy na 
zapracování.  

• Ideové řešení rodinných a bytových domů: 

 

- řadový vzorový dům – 

  
- ½ vzorového dvojdomu – 

 

 

 

- větší vzorový dům – 
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- specifický vzorový dům – 

 

- samostatný vzorový dům – 

 

- jednopodlažní a dvoupodlažní vzorový dům – 

 

- vzorový bytový dům – 

 

• Zvolené řešení vychází a navazuje na stávající dopravní a technickou infrastrukturu. Reflektuje a 
navazuje na parcelaci v území a snaží se zlepšit průchodnost území. 

• Územní studie řeší základní funkční, plošné a prostorové parametry budoucí zástavby vč. veřejných 
prostranství. Na základě požadavku ze zadání a investora je navržena zástavba rodinnými a bytovými 
domy. 
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• Veřejná prostranství jsou navržena v souladu s § 22 vyhl. č. 201/2006 Sb. o obecných požadavcích 
na využívání území v platném znění (dále jen vyhláška). Veřejné prostranství, jehož součástí je 
pozemní komunikace zpřístupňující pozemky rodinných domů je navrženo v šíři 9 m při 
obousměrném provozu. 

• V severní části území je řešena plocha pro veřejnou zeleň (veřejné prostranství) určená pro 
každodenní rekreaci - venkovní volnočasové aktivity (dětské hřiště, relaxační prvky atd.). Jedná se o 
plochu, která dále navazuje, jako i celá řešená lokalita, na plochu vymezenou územním plánem jako 
plocha veřejných prostranství s převahou nezpevněných ploch (PZ), v níž  již byla realizována 
výsadba zeleně a lze ji také pro každodenní rekreaci (zejména procházky) využít. Navržená plocha je 
v souladu s  ustanovením § 7 odst. 2 vyhlášky. 

• Odstavení vozidel je řešeno v garážích v rámci rodinných domů nebo vytvořením prostoru pro 

odstavení minimálně dvou  vozidel na pozemcích rodinných domů. Parkování je řešeno na 
pozemcích RD vzhledem k tomu, aby nedocházelo ke stání vozidel na komunikaci a snížení 
bezpečnosti a průjezdnosti území. Parkování u bytových domů bude zajištěno dostatečným počtem 
parkovacích míst dle normy ČSN 736110. 

• ÚS navrhuje dopravní a technickou infrastrukturu (komunikace, chodníky, zásobování vodou 
energiemi, odkanalizování, veřejné osvětlení). Tato dopravní a technická infrastruktura je řešena 
tak, aby logicky navazovala na stávající komunikace a sítě technického vybavení a zajistila v co 

největší míře propojení se stávající zástavbou. Šíře chodníků je navržena 1,7 m včetně obruby. 

• V kapitole 5.2. Odkanalizování je navrženo řešení odvodu splaškových i srážkových vod. Součástí 
odvodu dešťových vod jsou i tři navržené vsakovací objekty. 

• V územní studii jsou navrženy čtyři plochy pro nakládání s odpady (kontejnerová stání). Místa byla 

zvolena tak, aby co nejméně rušila rodinné a bytové domy a současně bylo dopravně dostupné pro 
obsluhu i pro veřejnost. 

• V ÚS je stanovena velikost pozemků, stavební čára, objemové parametry  RD (vč. tvaru střech a 
podlažnosti). Výška oplocení směrem do veřejného prostranství je stanovena  dle zadání na 1.4m. 
Objemové parametry výstavby rodinných domů  uvedené v kapitole 3.3. Objemová regulace 
výstavby ve vymezených plochách bydlení. Oplocení směrem do veřejného prostranství bylo 
navrženo ve výši 1,4 m, aby byly zajištěny podmínky pro vytvoření kvalitního veřejného prostranství, 
přehlednost dopravní situace a současně se zamezilo realizaci vysokých plných oplocení (převážně 
výšky cca 2m), které nejsou v území vhodné. 

• Velikost pozemků pro výstavbu jednotlivých RD odpovídá požadavku a zadání, jsou zde menší 
pozemky pro řadovou výstavbu (cca 300m2), pozemky pro dvojdomy (cca 560m2), pozemky pro 

solitérní domy (cca 800m2) a parcely pro domy bytové (cca 860m2). 

• Stavební čára byla stanovena u RD 21-26, 31, 34-35, 51-55 na 7,5m. Tato vzdálenost byla zvolena 
vzhledem k tomu, aby bylo zajištěno parkování a stání vozidel na pozemku vlastníka RD, ale také 
z důvodu části pozemku a to 1,5m spadající do plochy veřejného prostranství, které není možné 
oplotit. Stavební čára u RD 27-30, 32-33, 36-50, 56-61 byla zvolena 6m. 

• Navržené řešení inženýrských sítí bylo zasláno jednotlivými vlastníkům a správcům technické 
infrastruktury. Jejich vyjádření jsou uvedena v příloze. 

• V průběhu prací na územní studii byla zpracována projektová dokumentace pro stavebně správní 
řízení „ZTV – Holešov Nadsadová III. 
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• III. etapa“, která obsahovala stavební objekty SO 01 komunikace a chodníky, SO 02 kanalizace 
splašková, SO 03 kanalizace dešťová, SO 05 vodovod, SO 07 plynovod, SO 08 terénní a sadové úpravy 
a SO 09 veřejné osvětlení. K dokumentaci bylo vydáno koordinované závazné stanovisko.  PD 
objektů SO 01, 02, 03, 05, 07 a 09 již byla předložena MěÚ Holešov ke stavebně správnímu řízení. 
Vzhledem k tomu, že tato dokumentace byla zpracována před dokončením prací na územní studii, 
byla ÚS v některých částech v průběhu zpracování upravována tak, aby nebyla v rozporu s touto 

dokumentací. K této dokumentaci se vyjádřili správci inženýrských sítí.   
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Vyjádření společnosti GasNet s.r.o. 
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Vyjádření společnosti Vodovody a kanalizace Kroměříž a.s. 
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Vyjádření společnosti CETIN a.s. 
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Obrázek 1 - Pohled v místě budoucího napojení lokality 

 
Obrázek 2- Pohled na stávající zástavbu v sousedství plánované lokality 
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Obrázek 3- Pohled na stávající zástavbu v sousedství plánované lokality 

 
Obrázek 4- Pohled v místě budoucího napojení lokality 
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Obrázek 5 - Pohled v místě budoucího napojení lokality 

 
Obrázek 6 - Pohled na zástavbu od ploch PZ 
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Obrázek 7 - Pohled z protihlukového valu směrem k plánované zástavbě 

 
Obrázek 8 - Stávající zeleň v plochách PZ 
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