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DOLOŽKA O SCHVÁLENÍ MOŽNOSTI VYUŽITÍ ÚZEMNÍ STUDIE:
Tato studie byla vložena do evidence územně plánovací činnosti
podle § 162 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování
a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů.
Územní studie bude sloužit jako podklad pro rozhodování.

Za pořizovatele: Václav Bešta, starosta městyse Brozany
Dne16.12.2022

Územní studie plochy Z5

a.

Vymezení řešeného území

Územní studie řeší využití plochy Z5, plošně vymezené územním plánem Brozany nad Ohří.
Řešené území se nachází na severním okraji Brozan nad Ohří v místě rozsáhlé proluky v zástavbě,
kterou částečně vyplňuje.
Po dohodě s pořizovatelem a určeným zastupitelem bylo na severozápadní straně rozšířeno
řešené území o část území řešící dopravní napojení plochy Z5 na pokladu aktuální projektové
dokumentace přemostění stávající vodoteče.
mapy.

Grafická část návrhu řešení je zpracována v měřítku 1:1000 na podkladu aktuální katastrální

Úkolem této studie je podrobně řešit podmínky dané územním plánem a to tak, aby bylo možné
využít plochy k účelu, ke kterému byla v územně plánovací dokumentaci vymezena.
Územní plán stanovil jako podmínku dalšího využití plochy Z5 její prověření územní studií.
Územní studie řeší v souladu se zadáním zejména rozdělení plochy na jednotlivé stavební pozemky
dle § 20 vyhlášky 501/2006 Sb. a veřejné prostranství, jehož součástí je místní komunikace dle § 22
vyhlášky 501/2006 Sb., dále je součástí územní studie návrh napojení na dopravní a technickou
infrastrukturu.
Použité podklady:

b.

•

územní plán Brozany nad Ohří

•

aktuální katastrální mapa

•

územně analytické podklady ORP Litoměřice

•

zadání územní studie

•

návrh dopravního řešení (Projekce dopravní Filip s.r.o.)

•

Projektová dokumentace „MOST PŘES MLÝNSKÝ NÁHON, LOKALITA DÍLCE“ (BPROJETKY Teplice s.r.o. – 6/2022)

Současný stav řešeného území

Řešené území je tvořeno převážně pozemky zemědělského půdního fondu vedené v katastru
nemovitostí jako zahrady, (viz obr.1).
Jedná se o rovinaté území, které je částečně využíváno jako zahrady. Dopravně je řešené
území přístupné prostřednictvím stávající komunikace vedoucí k jižnímu okraji plochy a ze severu pak
lávkou před vodoteč, která prochází západně a severně od plochy. Tyto stávající komunikace nejsou
v současné době propojené – jejich propojení je navrženo v územním plánu, včetně oboustranného
obestavění obytnou zástavbou a územní studie toto řešení respektuje a upřesňuje.
Severním okrajem plochy prochází venkovní vedení elektrické energie VN 22 kV včetně
ochranného pásma. Do plochy zasahuje vzdálenost 50 m od okraje lesa. Její využití k zástavbě
rodinnými domy je v územním plánu podmíněno realizací protipovodňových opatření navržených v ÚP
Brozany nad Ohří.
Stávající limity v území:
• venkovní vedení elektrické energie 22kV, včetně ochranného pásma
•

trafostanice včetně ochranného pásma

•

záplavové území Q100 Ohře

•

vzdálenost 50 m od okraje lesa
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obr.1. - letecký snímek s vyznačením řešeného území

c.

Funkční a prostorové využití

Funkční a prostorové využití se bude řídit podmínkami pro využití ploch s rozdílným způsobem
využití stanovených územním plánem.
Pro řešené území platí podmínky stanovené platným územním plánem Brozany nad Ohří.
Plocha Z5 je zařazena mezi plochy bydlení v rodinných domech – podmíněné (BI/P) a plochy
veřejných prostranství (PV) - viz obr.2.
Územní plán navrhuje využít plochu pro realizaci 14 rodinných domů.

Pro využití řešené plochy stanovil územní plán následující podmínky:
„plochy bydlení v rodinných domech – podmíněné (BI/P)
a) převažující účel využití
− bydlení v rodinných domech s připuštěním obslužných funkcí místního významu podmíněné
realizací protipovodňových opatření
b) přípustné
− nezbytná dopravní a technická infrastruktura, veřejná prostranství
c) podmíněně přípustné
− rodinné domy
− maloobchod, stravovací zařízení a nerušící provozy služeb místního významu
− sportovní a rekreační objekty a plochy
− ubytovací zařízení s omezeným rozsahem (penzion)
− zařízení drobné řemeslnické výroby a služeb nerušící bydlení
d) podmínky prostorového uspořádání
− vlastní výstavba dle odstavce c) je podmíněna realizací protipovodňových opatření
− pro umístění staveb a zařízení dle odstavce c) je podmínkou prokázání, že tyto nesnižují
kvalitu prostředí a pohodu bydlení ve vymezené ploše, jsou slučitelné s bydlením a slouží
zejména obyvatelům v takto vymezené ploše
− u novostaveb je podmínkou umístění garáže v objektu nebo na vlastním pozemku
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pro každé započaté dva hektary vymezené zastavitelné plochy bude vymezena plocha
2
veřejného prostranství s touto zastavitelnou plochou související o výměře nejméně 1000 m ,
do této výměry se nezapočítávají pozemní komunikace
− výška hlavního objektu nepřekročí 2 NP při respektování okolní výškové hladiny (viz odst.2
této kapitoly) a charakteru konkrétní přilehlé zástavby stejného využití, případné dostavby
proluk musí výškově, hmotově i svým charakterem odpovídat okolní zástavbě
− zastavitelnost nových pozemků pro individuální zástavbu (RD) je max.30 %, do které se
započítávají přístřešky, terasy zastřešené i nezastřešené, bazény, zahradní domky a podobné
účelové stavby a veškeré zpevněné plochy a komunikace
2
− minimální výměra nových pozemků v zastavitelných plochách od 800 m , u řadové výstavby
nebo dvojdomků může být výměra adekvátně snížena při zachování obecně technických
podmínek pro výstavbu a odstupových vzdáleností
− všechny pozemky, na nichž budou umisťovány novostavby pro bydlení, budou přímo
dopravně napojeny na veřejně přístupnou pozemní komunikaci, která bude součástí
veřejného prostranství minimální šířky 8,0m při obousměrném provozu, v případě
jednosměrného provozu veřejné prostranství šířky 6,5m
e) nepřípustné
− všechny ostatní výše neuvedené funkce a činnosti
−

plochy veřejných prostranství (PV)
a) převažující účel využití
− plochy s významnou prostorotvornou a komunikační funkcí slouží jako náměstí, ulice, tržiště,
chodníky, veřejná zeleň, parky a další prostory přístupné bez omezení, a to bez ohledu na
vlastnictví k tomuto prostoru
b) přípustné
− ulice, chodníky, pěší a cyklostezky, náměstí a ostatní veřejné shromažďovací prostory s
možností umístění prvků drobné architektury
− veřejná zeleň, parky, dětská hřiště
− nezbytná zařízení dopravní a technické infrastruktury
c) podmíněně přípustné
− parkoviště, odstavná stání
d) podmínky prostorového uspořádání
− podmínkou pro umístění parkovišť a odstavných stání dle odstavce c) je neomezení hlavního
využití vymezené plochy
− dopravní stavby v blízkosti koryt vodních toků, křížících inundační území vodních toků a
samotná koryta vodních toků, budou řešeny tak, aby nebyl omezen průchod velkých vod,
nedošlo ke zhoršení odtokových poměrů a nebyl omezen přístup k vodnímu toku pro správce
vodního toku, žádné konstrukce nebudou umístěny v korytech vodních toků, spodní líc
mostovek bude umístěn nad vypočtenými úrovněmi hladin vod při průtocích Q100 na
dotčených vodních tocích
− v lokalitě Z17 je pro využití plochy podmínkou prokázání, že nedojde k nezákonnému
škodlivému zásahu do vývoje zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů
− v ploše Z18 je přípustné pouze využití pro nepobytové rekreační aktivity při dodržení
podmínek umístění v záplavovém území
e) nepřípustné
− všechny ostatní výše neuvedené funkce a činnosti“
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obr.2. - výřez hlavního výkresu územního plánu

d.

Návrh využití území

d.1

Vymezení využitelnosti územní studie

Po schválení možnosti využití územní studie pořizovatelem (Úřad městyse Brozany nad Ohří)
bude územní studie sloužit jako podklad pro rozhodování v území.
Návrh členění územní studie vychází z posouzení možného využití řešeného území s platným
územním plánem. Při tomto návrhu byly rovněž zohledněny i širší vztahy v území a využití
navazujících pozemků.

d.2

Návrh urbanistického řešení

V průběhu zpracování územní studie byla prověřena možnost zástavby v rozsahu plochy Z5,
která byla určena k prověření územní studií územním plánem.
Při řešení vnitřního členění plochy Z5 byly respektované podrobnější zpracované dokumentace,
které byly využité jako podklad pro zpracování územní studie (viz. kapitola a.)
Územní studie navrhuje plošné dělení plochy Z5 na následující pozemky:
•

stavební pozemky rodinných domů
Pozemky jsou určeny pro stavby rodinných domů a staveb vedlejších, které s nimi
souvisejí a dále pro stavby uvedeném v přípustném či podmíněně přípustném využití.
Součástí pozemku musí být min. 1 parkovací místo na bytovou jednotku.

•

veřejné prostranství – komunikace
Pozemky jsou určeny pro umístění komunikací a sítí technické infrastruktury a uliční
zeleně.

•

veřejné prostranství – zeleň
Pozemky jsou určeny pro umístění veřejné zeleně, sadových a parkových úprav,
mobiliáře, pěších cest, vjezdů na pozemky a sítí technické infrastruktury.

V ploše Z5 je navrženo 14 stavebních pozemků pro výstavbu rodinných domů (v grafické části
označeno jako pozemky č.1 – č.14) a dva pozemky veřejné zeleně (v grafické části označeno jako
pozemky č.15 a č.16).
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Pro zpřístupnění všech nových stavebních pozemků je navržena nová komunikace propojující
stávající místní komunikace v sídle (ulice Na Látkách a ulice Na Dílcích). Součástí návrhu je i
přemostění stávající vodoteče. Tento návrh má příznivý dopad i na širší vztahy v sídle. Navržená
komunikace zajistí propojení dvou částí Brozan nad Ohří, které jsou v současné době izolované a
jejich propojení je zajištěno pouze prostřednictvím silnice III/2472 (Brozany – Chotěšov). V případě
potřeby opravy silničního mostu přes vodoteč tato komunikace zajistí alternativní dopravní spojení
v Brozanech nad Ohří. V trase navržené komunikace budou zároveň uloženy nové trasy sítí technické
infrastruktury, které zajistí zokruhování stávajících řadů.
Územní studie řeší i prostupnost plochy dále do nezastavěného území prostřednictvím dvou
krátkých úseků komunikací kolmých na páteřní komunikaci procházející plochu Z5.
Přehled navržených pozemků, včetně jejich využití a omezení:
číslo
pozemku

využití

doporučená
2
výměra [m ]

1

stavební pozemek rodinného domu

837

2

stavební pozemek rodinného domu

879

3

stavební pozemek rodinného domu

876

4

stavební pozemek rodinného domu

924

5

stavební pozemek rodinného domu

1046

6

stavební pozemek rodinného domu

1028

7

stavební pozemek rodinného domu

1144

omezení vyplývající z limitů využití území a
z požadavků na způsob řešení ploch
Záplavové území Q100
Vzdálenost 50 m od okraje lesa
Ochranné pásmo trafostanice
Záplavové území Q100
Vzdálenost 50 m od okraje lesa
Ochranné pásmo trafostanice
Záplavové území Q100
Vzdálenost 50 m od okraje lesa
Záplavové území Q100
Vzdálenost 50 m od okraje lesa
Záplavové území Q100
Vzdálenost 50 m od okraje lesa
Záplavové území Q100
Vzdálenost 50 m od okraje lesa
Záplavové území Q100

8

stavební pozemek rodinného domu

1183

Záplavové území Q100

9

stavební pozemek rodinného domu

1182

Záplavové území Q100

10

stavební pozemek rodinného domu

1222

Záplavové území Q100

11

stavební pozemek rodinného domu

1209

Záplavové území Q100

12

stavební pozemek rodinného domu

1190

Záplavové území Q100

13

stavební pozemek rodinného domu

1184

Záplavové území Q100

14

stavební pozemek rodinného domu

1268

15

veřejné prostranství – zeleň

610

16

veřejné prostranství – zeleň

20

Záplavové území Q100
Záplavové území Q100
Ochranné pásmo trafostanice
Venkovní vedení elektrické energie VN 22 kV
Ochranné pásmo elektrického vedení
Záplavové území Q100
Ochranné pásmo trafostanice
Ochranné pásmo elektrického vedení.

tab. 2. - přehled navržených pozemků
Navržená parcelace – návrh stavebních pozemků rodinných domů vychází zejména
z majetkoprávních vztahů v území a z požadavku územního plánu na minimální výměru stavební
2
parcely 800 m .
Pro řešené území je rozhodující a neměnné, bez řádného odůvodnění jiného vhodnějšího a
zákonu odpovídajícího návrhu, návrh komunikační sítě.
Vzhledem k tomu, že je územní studie jako celek zpracována na podkladu katastrální mapy,
jsou navržené velikosti pozemků orientační a lze se od nich odchýlit (možné změny výměr včetně
posunu vlastnických hranic). Nutné je ovšem zachování navržené koncepce dělení pozemků
vycházející z návrhu dopravní obsluhy a podmínek stanovených územním plánem (viz kapitola c.).
Územní studie navrhuje u všech samostatně zastavitelných pozemků rodinných domu stavební
čáru ve vzdálenosti 6 m od hranice veřejného prostoru. Na této čáře se navrhuje umístit hlavní stavbu.
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Územní studie dále stanovuje následující doporučení pro novou obytnou zástavbu:
•

architektonické řešení a výšková hladina zástavby musí respektovat stávající zástavbu,
na kterou navazuje, a územní plán

•

navrhuje se zastřešení hlavních staveb sedlovou střechou. Jako nevhodné pro dané
území jsou střechy ploché a stanové.

•

u vedlejších staveb je možné použít zastřešené plochou nebo pultovou střechou

•

oplocení stavebních pozemků (výškové a materiálové řešení) je třeba realizovat tak,
aby byl zajištěn odpovídající výjezd a vjezd na jednotlivé stavební pozemky, oplocení
do uličního prostoru bude průhledné nebo poloprůhledné (podezdívka, dřevěná či
kovová pole), oplocení do uličního prostoru nebude realizováno formou nepropustných
bariér (např. zdí, betonových či dřevěných stěn apod.)

Pro výstavbu jednotlivých obytných objektů je dále nutné respektovat podmínky využití
stanovené územním plánem, citované v bodě c.

d.2

Návrh dopravního řešení

Návrh dopravního řešení plochy Z5 navazuje na stávající komunikační systém v Brozanech nad
Ohří. Územní studie využívá stávající místní komunikace, které jsou návrhem propojeny novou místní
komunikací a mostem.
V souladu s územním plánem je komunikace navržena jako součást veřejného prostranství
v šíři 10 m a propojuje stávající komunikace (ulice Na Látkách a ulice Na Dílcích). Na tuto páteřní
komunikaci navazují dvě krátké kolmé komunikace zajišťující průchodnost plochou Z5 do volné
krajiny.
Výše uvedená nově vymezená veřejná prostranství jsou navržena v souladu s vyhláškou
č.501/2006Sb. a požadavky zadání územní studie.
Likvidace dešťových vod z místních komunikací se navrhuje řešit primárně vsakem v rámci
uličního prostoru.

d.3

Návrh řešení technické infrastruktury

Návrh řešení technické infrastruktury plochy Z5 vychází z ÚAP ORP Litoměřice a platného
územního plánu.

d.3.1 Zásobování vodou
Územní studie navrhuje zásobování stavebních pozemků z veřejného vodovodního systému
v Brozanech nad Ohří.
Návrh zásobování stavebních pozemků č. 1 - č. 14 vychází koncepčně z platného územního
plánu. V ploše Z5 je navržen řad V1 zajišťující napojení plochy na stávající vodovodní řad
v Brozanech nad Ohří.
Trasa navrženého vodovodního řadu bude vedena v souběhu s ostatními inženýrskými sítěmi.
S ohledem na skutečnost, že pro zpracování této studie nebylo podkladem geodetické
zaměření, je možné se od navržené trasy vodovodních řadů odchýlit.
Navržený vodovodní řad bude sloužit i jako zdroj požární vody.

d.3.2 Likvidace odpadních vod
Územní studie navrhuje likvidaci odpadních vod ze stavebních pozemků napojením na stávající
kanalizační stoky v Brozanech nad Ohří.
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Likvidace odpadních vod ze stavebních pozemků č. 1 - č. 14 vychází koncepčně z platného
územního plánu. V ploše Z5 je navržena kanalizační stoka K1 napojená na stávající stoku vedoucí
jižně od plochy Z5.
S ohledem na skutečnost, že pro zpracování této studie nebylo podkladem geodetické
zaměření, je možné se od navržené trasy kanalizačního řadu odchýlit.
Dešťové vody ze střech a zpevněných ploch budou likvidovány přednostně na vlastním
pozemku, případně budou zachycovány pro zavlažování zahrad.

d.3.4 Zásobování elektrickou energií
Jednotlivé stavební pozemky budou zásobovány elektrickou energií z rozvodné sítě ČEZ
Distribuce a.s.
Jednotlivé rodinné domy budou napojeny z kabelového vedení nízkého napětí, které bude
umístěno v prostoru navržených veřejných prostranství v souběhu s ostatními inženýrskými sítěmi.

d.3.5 Zásobování plynem
Územní studie navrhuje možnost zásobování stavebních pozemků plynem napojením na
stávající řady vedoucí v Brozanech nad Ohří.
Návrh zásobování stavebních pozemků č. 1 - č. 14 vychází koncepčně z platného územního
plánu. V ploše Z5 je navržen řad P1 napojený na stávající plynovodní řad vedoucí k jižnímu okraji
plochy Z5.
Trasa navrženého plynovodního řadu budou v případě zájmu o plynofikaci většiny rodinných
domů vedena v souběhu s ostatními inženýrskými sítěmi.
S ohledem na skutečnost, že pro zpracování této studie nebylo podkladem geodetické
zaměření, je možné se od navržené trasy plynovodního řadu odchýlit.

d.3.6 Veřejné osvětlení
Nově navržené místní komunikace budou osazeny sloupy veřejného osvětlení v souladu s
platnou ČSN. Způsob připojení na rozvoj NN el. energie bude proveden dle požadavku správce
veřejného osvětlení.

Závěr:
Územní studii nebylo nutné s ohledem na skutečnost, že podmínky pro využití území byly ze
strany dotčených orgánů stanoveny zcela jednoznačně při projednávání územního plánu, v průběhu
rozpracovanosti s těmito orgány konzultovat.
Územní studie byla zpracována jako základní návrh organizace území pro potřeby vlastníků
pozemků či budoucích investorů a nenahrazuje projektové dokumentace k územnímu ani stavebnímu
řízení. Před zpracováním jakékoliv další dokumentace je nutné zpracovat zaměření území a všech
stávajících technických sítí.
Zároveň je nutné provést vyhodnocení radonového rizika a hydrogeologický průzkum včetně
vyhodnocení případného zasakování či zadržování dešťových vod na pozemcích rodinných domů.
Podmínkou realizace výstavby rodinných domů je výstavba protipovodňových opatření
navržených územním plánem Brozany nad Ohří.
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