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1) ANAL⇧ZA SOU�ASNÉHO STAVU ZÁJMOVÉHO ÚZEMÍ

 1.1) ⌅ir↵í souvislosti  (grafická p⌦íloha 2) 
 Obec B�íství je situována v pom⌦rn⌦ p�íznivé poloze ve vzdálenosti necel⇣ch 20 kilometr✏ v⇣chodn⌦ 
hlavního m⌦sta. Dopravní páte�í �ir�ího v⇣znamu jsou trasy dálnice D11 a její doprovodné silnice II/611 vedoucí 
od k�i⌘ovatek na Pra⌘ském okruhu sm⌦rem na v⇣chod do Pod⌦brad a Hradce Králové.
 Historické jádro vesnice tvo�í homogenní urbanistick⇣ soubor hospodá�sk⇣ch a obytn⇣ch staveb v nivní 
poloze podél Kounického potoka. Je zachována struktura i silueta p✏vodní polabské vesnice. Základním 
urbanistickou dispozici tvo�í roz�í�ená návesní ulicovka - stavby bohat�ích zem⌦d⌦lsk⇣ch usedlostí se h�bitovním 
kostelem Nalezení sv. K⇤í⌥e umíst⌦ném v dominantní poloze poblí⌘ k�i⌘ovatky cest, s navazující p✏vodní 
domká�skou - venkovskou zástavbou rozmíst⌦nou podél hlavních komunika�ních tah✏.  Z hlediska prostorového 
utvá�ení jsou zde v⇣razné uli�ní fronty jednotného charakteru s p�evá⌘n⌦ ve�ejn⇣mi p�edzahrádkami. P�irozenou 
západní hranicí sídla je Kounick⇣ potok s b�ehov⇣mi porosty, které plní d✏le⌘itou sou�ást kostry krajinné zelen⌦ v 
jinak zem⌦d⌦lsky vyu⌘ívané krajin⌦. 
 Situace se v obci �i jejím bezprost�edním okolí radikáln⌦ zm⌦nila po vybudování dálni�ního t⌦lesa 
severn⌦ od obce se silni�ním p�ivad⌦�em ve v⇣chodní - obchvatové poloze sídla. Ob⌦ dopravní stavby obec 
prostorov⌦ uzavírají.

 1.2) Rozbor stávajícího stavu lokalit

 Lokalizace
 Lokalita Z2a o velikosti cca 3,27 ha je situována do v⇣chodní polohy obce  - do prostorové cezury mezi 
tradi�ní venkovskou ulicovou zástavbu se záhumenními pozemky ze západu, novou parcelací pro rodinné domky 
s n⌦kolika novostavbami ze severu a t⌦leso silnice vedené v obchvatové v⇣chodní poloze.
 Lokalita Z2b o velikosti cca 4,5 ha je situována do v⇣chodní polohy obce  - do prostorové cezury mezi 
tradi�ní venkovskou ulicovou zástavbu se záhumenními pozemky ze západu a severu a t⌦leso silnice vedené v 
obchvatové v⇣chodní poloze. 

 Lokalita - tvar, orientace, morfologie území
 Lokalita Z2a
 Segment nepravidelného lichob⌦⌘níkového tvaru s v⇣razn⌦j�í modelací terénu (p�ev⇣�ení cca 5 metr✏), 
nejvy��í bod p�i t⌦lese silnice v severní okrajové poloze. Naopak nejní⌘e polo⌘ená je ji⌘ní okrajová �ást p�i silnici 
t�etí t�ídy.
 Lokalita Z2b
 Segment je pravidelného - spí�e obdélného tvaru s podélnou osou orientovanou sm⌦rem v⇣chod - 
západ. Modelace terénu není na první pohled v⇣razná - jedná se spí�e o rovinu s mírnou terénní depresí ve 
sm⌦ru severozápadním - zde je mo⌘no p�edpokládat soust�ed⌦ní de��ov⇣ch odpadních vod (!). Tato �ást je 
rovn⌦⌘ hydromeliorována. V ÚS je navr⌘eno ponechat tuto �ást pro vyu⌘ití nezastav⌦n⇣ch záhumenních zahrad 
slou⌘ících k rekreaci a hospoda�ení majitel✏ navazujících nemovitostí.

 Typologie navazující zástavby
 Lokalita Z2a
 Z hlediska typologie navazující zástavby se jedná o tradi�ní venkovskou ulicovou zástavbu ze západu a 
novodobou zástavbu izolovan⇣mi rodinn⇣mi domky v zahradách ze severu. 
 Lokalita Z2b
 Z hlediska typologie navazující zástavby se jedná o tradi�ní venkovskou ulicovou zástavbu a to ze 
severu (zde je hlavní pohledová osa venkovního uli�ního prostranství sm⌦�ována na kostel) a ze západu navazují 
záhumenní pozemky - zahrady op⌦t tradi�ní venkovské zástavby soust�ed⌦né podél hlavní dopravní spojnice a 
roz�í�ené návesní ulicovky.

 1.3) majetkové vztahy (grafická p⌦íloha 1)
 

2) LIMITY VYU⌃ITÍ ÚZEMÍ

! 2.1) Ochrana technické infrastruktury
 Do zájmového území zasahuje OP nadzemního vedení 22 kV (bez izolace).
 Ochrana technické infrastruktury - energetická za�ízení dle platného energetického zákona 

�.✓458/2000✓Sb., §46 platí tato ochranná pásma:
-  elektrické venkovní vedení VN (nad 1 kV - 35 kV v�etn⌦), vodi�e bez izolace – 7 m od krajního vodi�e 

na ob⌦ jeho strany

 2.2) Ochrana dopravní infrastruktury
 Do zájmového území zasahuje OP silnice III. a II. t�ídy.
- Ochrana dopravní infrastruktury - pozemních komunikací (dle zákona �. 13/1997 Sb., o pozemních  

komunikací, v platném zn⌦ní):
 Ochranné pásmo silnice II. a III. t�ídy (mimo souvisle zastav⌦ná území) je 15 m od osy silnice. 
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 2.3) Investice do p�dy
 P�evá⌘ná �ást území  je odvodn⌦na systematickou drená⌘í. Detail odvod↵ovacího systému - jednotlivé 
svodné a hlavní drény jsou ve vlastnictví majitel✏ pozemk✏. Sou�ástí odvod↵ovacího systému jsou hlavní 
meliora�ní za�ízení (HMZ) - otev�ené vodote�e, odvod↵ovací p�íkopy a trubní vedení. 
  V dal�ích stupních projektové p�ípravy  je v obou lokalitách t�eba p�íslu�n⇣mi opat�eními zajistit 
funk�nost zb⇣vajících �ástí t⌦chto za�ízení na okolních pozemcích. 
 pozn.: Soustavné meliorace jsou vodním dílem ve smyslu §55 odst. 1.e) vodního zákona a jejich 
zm⇥ny jsou zm⇥ny (rekonstrukce) dokon�eného vodního díla. Pouze malé zásahy lze kvalifikovat jako opravy a 
udr⌥ovací práce dle §15a odst. 3) vodního zákona. Proto⌥e rekonstrukci meliorací (na plo⌅e RD a pod.) není 
mo⌥né ve v⇥t⌅in⇥ p⇤ípad⇧ provést zodpov⇥dn⇥ bez znalosti souvislostí a tém⇥⇤ ka⌥dá stavba m⇧⌥e meliorace 
poru⌅it, je nutné povinnost komplexního ⇤e⌅ení úpravy stávajících meliorací ulo⌥it ji⌥ prvnímu stavebníkovi na 
dot�ené meliorované plo⌅e. Dokumentaci na úpravu, p⇤íp. p⇤estavbu meliorací musí obsahovat ka⌥dá 
dokumentace pro povolení stavby, p⇤íp. pro ohlá⌅ení stavby.

 2.4) Po�adavky vypl�vající z✏územního plánu B⌦íství

Ozna�ení plochy:  Z 2a
Funk�ní vyu⌥ití:  plochy bydlení v rodinn⌃ch domech - venkovské (BV)
Hlavní vyu⌥ití:  plocha v jihov⌃chodní �ásti B⇤íství (na záhumenních pozemcích)   

  ur�ená p⇤evá⌥n⇥ pro bydlení v rodinn⌃ch domech s privátními    
  zahradami

Specifické podmínky:  Plochu prov⇥⇤it územní studií (sou�ástí bude zastavovací plán    
  v�etn⇥ podrobného návrhu dopravní a technické obslu⌥nosti) - v rámci ÚS  
  navrhnout etapizaci v⌃stavby tak, aby rozvoj smyslupln⇥ navazoval na stávající  
  zástavbu (je nap⇤. ne⌥ádoucí prioritn⇥ zastavovat pozemky podél koridoru  
  silnice II. t⇤ídy).

   Dopravní obslu⌥nost ⇤e⌅it prioritn⇥ ze sít⇥ stávajících místních komunikací i z  
  komunikace navr⌥ené (na plo⌅e Z1).

   Vyu⌥ití plochy je podmíne�n⇥ p⇤ípustné za p⇤edpokladu zpracování konkrétního  
  akustického posouzení v rámci územní studie se zaji⌅t⇥ním podlimitních   
  hodnot hluku v⇧�i navrhované obytné zástavb⇥ (návrh konkrétních   
  protihlukov⌃ch opat⇤ení).

   Respektovat ochranné pásmo silnice II. t⇤ídy.
   Respektovat nadzemní vedení VN 22 kV a trafostanice.
   Rozhodování o zm⇥nách v území je podmín⇥no dohodou o parcelaci.

Ozna�ení plochy:  Z 2b
Funk�ní vyu⌥ití:  plochy bydlení v rodinn⌃ch domech - venkovské (BV)
Hlavní vyu⌥ití:  plocha ve v⌃chodní �ásti B⇤íství (na záhumenních pozemcích) ur�ená p⇤evá⌥n⇥  

  pro bydlení v rodinn⌃ch domech s privátními zahradami
Specifické podmínky:  Plochu prov⇥⇤it územní studií (sou�ástí bude zastavovací plán    

  v�etn⇥ podrobného návrhu dopravní a technické obslu⌥nosti) - 
   v rámci ÚS navrhnout etapizaci v⌃stavby, na poz. parcele 113/47   

  prov⇥⇤it mo⌥nost rozvoje ve⇤ejného prostranství - ve⇤ejné zelen⇥.
   Vyu⌥ití plochy je podmíne�n⇥ p⇤ípustné za p⇤edpokladu zpracování   

  konkrétního akustického posouzení v rámci územní studie se zaji⌅t⇥ním   
  podlimitních hodnot hluku v⇧�i navrhované obytné zástavb⇥ (návrh   
  konkrétních protihlukov⌃ch opat⇤ení).

   Respektovat ochranné pásmo silnice II. t⇤ídy.
   Respektovat nadzemní vedení VN 22 kV a trafostanice.
   Rozhodování o zm⇥nách v území je podmín⇥no dohodou o parcelaci.
 

3)  KONCEPCE ⇤E⌅ENÍ

 3.1) ZÁKLADNÍ POJMY
 Pro ú�ely této územní studie se rozumí (v abecedním po�ádku):

1)  blokem ucelená �ást lokality, tvo�ená souborem pozemk✏, 
2)  hranicí zobrazená, stanovená, pop�ípad⌦ odvozená �ára,
3)  lokalitou plocha nebo soubor ploch vymezen⇣ch na základ⌦ p�eva⌘ujícího charakteru,
4)  individuální v⇣stavbou rodinn⇣ch dom✏ v⇣stavba ka⌘dého jednotlivého rodinného domu, v�etn⌦  
 staveb dopl↵kov⇣ch, individuálním stavebníkem, kter⇣ je zpravidla té⌘ u⌘ivatelem stavby,
5)  podla⌘ím p�ístupná �ást budovy vymezená dv⌦ma nad sebou následujícími vrchními líci nosné   
 konstrukce stropu nebo vrchním lícem hrubé podlahy na terénu nebo konstrukcí st�echy; za jedno  
 podla⌘í se pova⌘ují i ty �ásti budovy, které mají rozdílné úrovn⌦ podlah a⌘ do v⇣�ky poloviny tohoto  
 podla⌘í; p�i�em⌘
- podzemním podla⌘ím se rozumí podla⌘í,které má úrove↵ p�eva⌘ující �ásti podlahy ní⌘e ne⌘
 0,8 m pod nejvy��ím bodem p�ilehlého terénu v pásmu �irokém 3,0 m po obvodu stavby,
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- nadzemním podla⌘ím se rozumí ka⌘dé podla⌘í krom⌦ podla⌘í podzemních, a to v�etn⌦
 podla⌘í ustupujícího a podkrovního,
- podkrovním podla⌘ím se rozumí podla⌘í nad posledním plnohodnotn⇣m podla⌘ím nebo nad
 jin⇣m podkrovním podla⌘ím, p�evá⌘n⌦ vymezené konstrukcí �ikmé st�echy,
6)  stromo�adím p�evá⌘n⌦ souvislá liniová v⇣sadba strom✏ ve vymezeném prostoru, zejména
 podél ulic a cest,
7)  ve�ejn⇣m prostranstvím v�echna nám⌦stí, ulice, tr⌘i�t⌦, chodníky, ve�ejná zele↵, parky a dal�í prostory  
 p�ístupné ka⌘dému bez omezení, tedy slou⌘ící obecnému u⌘ívání, a to bez ohledu na vlastnictví k  
 tomuto prostoru; 
8)  základním uli�ním prostorem �ást ve�ejného prostranství tvo�ená v�emi ulicemi a t⌦mi cestami a  
 plochami, které vytvá�ejí základní sí� obsluhy a prostupnosti území; m✏⌘e b⇣t tvo�en jak zpevn⌦n⇣mi,  
 tak i nezpevn⌦n⇣mi plochami; základní uli�ní prostor je obvykle vymezen uli�ní �arou. 

 3.2) PROSTOROVÉ USPO⇤ÁDÁNÍ
 Cílem územní studie je maximáln⌦ navázat na stávající funk�ní a prostorové uspo�ádání sídla. Dal�ím 
limitem jsou mo⌘nosti dopravní a technické obsluhy tohoto území. Plo�n⇣ rozvoj pro v⇣stavbu mimo zastav⌦né 
území je navr⌘en do okrajové v⇣chodní polohy, tj. mezi sídlo s postupn⌦ se rozvíjející zástavbou izolovan⇣mi 
rodinn⇣mi domky a t⌦leso obchvatové trasy silnice II. t�ídy.  
 Do obou lokalit se vstupuje pomocí hlavní páte�ní komunikace, která je paralelní s hlavní ulicí 
orientovanou V-Z pohledov⌦ orientovanou na kostel. Vzhledem k v⇣znamu této paralelní komunikace, bude tato 
dopln⌦na koncep�n⌦ zalo⌘enou liniovou zelení - stromo�adím.  Komunikace ve svém v⇣chodním úseku nará⌘í na 
t⌦leso silnice/obchvatu. Je to zárove↵ nejvy��í místo zájmového území. Do tohoto místa je navr⌘eno obrati�t⌦, 
parkovací stání a ve�ejná zele↵ (sportovní plácek, par�ík, d⌦tské h�i�t⌦ apod.). Ve�ejná zele↵ bude slou⌘it ob⌦ma 
lokalitám i navazující stávající zástavb⌦. (pozn. nejbli⌘�í mo⌘nosti sportovního a rekrea�ního vy⌘ití se nachází ve 
vzdálenosti cca 500 m západn⌦ od lokality). Zhotovitel se v�ak návrhem neomezuje pouze na toto osové páte�ní 
dopravní propojení a zp�ístup↵uje lokalitu Z2b vyúst⌦ním na ulicovku v historické �ásti vsi (SV), lokalitu Z2a v ji⌘ní 
�ásti propojuje s hlavní pr✏jezdní silni�ní komunikací zalo⌘ením nové stykové k�i⌘ovatky a sm⌦rem k autobusové 
zastávce navrhuje propojku pro p⌦�í.
 Vlastní �len⌦ní na jednotlivé bloky parcel p�es ro�t komunikací je dán zejména zám⌦rem vytvo�it 
ekonomicky efektivní systém dopravní a technické obsluhy (p�eva⌘ující oboustranná zástavba) bez náro�n⇣ch 
terénních úprav a snahou zachovat intimitu a nenaru�enost zahrad p✏vodních usedlostí. Návrhem parcelace se 
reaguje na p�irozenou modelaci terénu a snahou o ideální orientaci staveb ve vztahu k jejich umíst⌦ní na 
pozemku (resp. pozemku v✏�i komunikaci).
 Kostru krajinné zelen⌦ bude dopl↵ovat územní studií podmín⌦n⇣ a koncep�n⌦ zalo⌘en⇣ pás izola�ní 
zelen⌦ navazující na doprovodné a ji⌘ zapojené porosty této pom⌦rn⌦ vytí⌘ené silni�ní komunikace (viz. té⌘ 
kapitola hlukové posouzení). Tento pás bude (podobn⌦ jako p�írodní hranice Kounického potoka od západu) 
obec “obtékat” od v⇣chodu.

 3.3) PARCELACE - TYPOLOGIE ZÁSTAVBY
 Varianta prezentovaná ve v⇣sledné studii vychází ze zadání územní studie a p�edpokládá suburbánní 
typologii zástavby (charakter dom✏ v zahradách) z v⇣�e uvedeného pak vypl⇣vá po⌘adavek na dostate�nou 
velikost stavebních pozemk✏ (v pr✏m. cca 800 m2 a více) v�etn⌦ jejich vzájemn⇣ch proporcí.
 Charakter zástavby by m⌦l b⇣t  jednotn⇣ tzn. domy se shodn⇣mi objemov⇣mi proporcemi, pravideln⇣m 
a opakujícím se osazením na pozemku (v✏�i sob⌦) v�etn⌦ �títové orientace a obdobn⇣ch architektonick⇣ch i 
materiálních kvalit.  
 Stavební ú�ad spole�n⌦ s obcí bude dozorovat, aby “za ploty” nevznikla pestrá sm⌦sice bungalov✏ �i 
m⌦stsk⇣ch vilek nerespektujících územní studií nastavená pravidla a nehodících se do �eského venkovského 
prost�edí.

 �len�ní ⌦e↵eného území
 Z2a
 Navrhujeme soubor pro 18 izolovan⇣ch rodinn⇣ch dom✏ a ve�ejné prostranství. Lokalita je rozd⌦lena 
na �ty�i bloky A1, A2, A3 a A4. Navrhovan⇣ komunika�ní systém navazuje na “na�até” komunikace novodobé 
zástavby a v podob⌦ zalo⌘ení nové stykové k�i⌘ovatky s hlavní pr✏jezdní komunikací se na ji⌘ním okraji lokality 
komunika�ní systém zpr✏jezdní. Blok A1 je obklopen ro�tem komunikací, bloky A2, A3 a A4 jsou krajové a 
navazuje na n⌦ pás zahrad �i izola�ní zelen⌦. Cel⇣ soubor je propojen chodníkem s doprovodnou zelení p�es 
lokalitu Z1 (dle ÚP) k autobusové zastávce. Mezi blokem A3 a stávající parcelou je travnat⇣ p�ístup k hlavní 
ve�ejné zeleni.
 Z2b
 Navrhujeme soubor pro 24 izolovan⇣ch rodinn⇣ch dom✏ a ve�ejné prostranství. Lokalita je rozd⌦lena 
na �ty�i bloky B1, B2, B3 a B4. Navrhovan⇣ komunika�ní systém navazuje na páte�ní p�ístupovou komunikaci 
(bloky B1, B2, B3) s obrati�t⌦m a zelení. Severní blok B4 je krajov⇣ a navazuje na n⌦ pás zahrad. Cel⇣ soubor je 
na severov⇣chod⌦ dopravn⌦ propojen sm⌦rem k historické návesní ulicovce.

 Návrhová velikost, hustota osídlení
 Je stanovena návrhová velikost za p�edpokladu statisticky sledované obsazenosti bytov⇣ch   
jednotek 3 osoby na jednu bytovou jednotku:
 lokalita Z2a - 18bj ~ 54 obyvatel
 lokalita Z2b - 24bj ~ 72 obyvatel
 Návrhová hustota osídlení zastaviteln⇣ch ploch (pro zástavbu cca 5 ha) je 25 obyvatel/ha.

 Tabulka - �len⌦ní �e�eného území:

ÚZEMNÍ STUDIE B�ÍSTVÍ - LOKALITA Z2a, Z2b

7



V⌥m⇤ra [m2]V⌥m⇤ra [m2]

lokalita blok ⇥íslo parcely v⌥m⇤ra parcely pro 
zástavbu v⌥m⇤ra blok celkem

ob⇤ lokality

Z2a A1

1 930

6370
Z2a A1

2 780

6370
Z2a A1

3 760
6370

Z2a A1 4 810 6370
Z2a A1

5 790
6370

Z2a A1

6 750

6370
Z2a A1

7 750

6370
Z2a A1

8 800

6370

Z2a A2

9 800

4900
Z2a A2

10 730

4900
Z2a A2 11 710 4900
Z2a A2

12 670 4900
Z2a A2

13 730

4900
Z2a A2

14 1260

4900

Z2a A3 15 1290 1290

Z2a A4 16 940
2740

Z2a A4
17 900 2740

Z2a A4

18 900
2740

Z2b B1
19 760

3270Z2b B1 20 750 3270Z2b B1
21 760

3270Z2b B1

22 1000

3270

Z2b B2

23 790

6150
Z2b B2

24 720

6150
Z2b B2

25 740

6150
Z2b B2 26 880 6150
Z2b B2

27 710 6150
Z2b B2

28 710

6150
Z2b B2

29 730

6150
Z2b B2

30 870

6150

Z2b B3

31 930

7480Z2b B3

32 840

7480Z2b B3 33 850
7480Z2b B3 34 1010 7480Z2b B3

35 1280
7480Z2b B3

36 1260

7480Z2b B3

37 1310

7480

Z2b B4

38 1330

6300Z2b B4 39 1170
6300Z2b B4 40 1240 6300Z2b B4

41 1340
6300Z2b B4

42 1220

6300

 3.4) CHARAKTER ZÁSTAVBY - HMOTOVÉ USPO⇤ÁDÁNÍ

 Struktura samostatn⇣ch rodinn⇣ch dom✏ umíst⌦n⇣ch ve vlastních zahradách vytvá�í urbánní strukturu  
 zahradního m⌦sta na jeho okraji.

- Umíst⌦ní stavby na pozemku, orientace stavby
 Doporu�ující zásady pro umíst⌦ní stavby v závislosti na orientaci pozemku v✏�i sv⌦tov⇣m stranám.
 Základním pravidlem pro optimální umíst⌦ní stavby na pozemku je udr⌘et co nejbli⌘�í vazbu na   
 komunikaci a zárove↵ zajistit dostate�né oslun⌦ní obytn⇣ch místností.
 U navr⌘en⇣ch parcel obou lokalit blok✏ A, B 1,2,3 je komunikace navr⌘ena podélnou osou sever-jih �i  
 je mírn⌦ pooto�ená. P�i komunikaci ze západní �i v⇣chodní strany pozemku je v⇣hodná navrhovaná  
 �títová orientace stavby v✏�i ve�ejnému prostranství. Parcela je ve sm⌦ru del�í strany orientována  
 kolmo na uli�ní �áru. Objekt je p�i severní hranici pozemku a zde umístit i prostory pro parkování.  
 Pobytov⇣ prostor bude �e�en podél del�í strany objektu - orientovan⇣ sm⌦rem k jihu. Gará⌘ je mo⌘no  
 �e�it v p�ipojeném obejmu �i jako integrovanou s bo�ním vjezdem nebo k západní resp. v⇣chodní  
 fasád⌦.
 U bloku A4 je komunikace umíst⌦na ze severu. Jedná se o velice v⇣hodnou pozici stavby v✏�i sv⌦tov⇣m 
 stranám. Komunikace - parkování je p�ístupné z (tém⌦�) neoslun⌦né strany, p�i navrhované okapové  
 orientaci se vytvá�í ideální podmínky pro intimní prostor za domem. 
 U bloku B4 je komunikace umíst⌦na z jihu. I zde je mo⌘ná okapová orientace stavby �i objekty do L, s  
 tím, ⌘e k ulici budou umíst⌦ny p�ipojené objemy s gará⌘í a zázemím a v hloubce pozemku bude  
 situována obytná �ást paraleln⌦ s uli�ní �arou s obytnou zahradou pobytov⇣m prostorem.
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 Doporu�ené pozice pro umíst⌦ní rodinn⇣ch dom✏ jsou sou�ástí v⇣kresové dokumentace.

- Zásady pro umíst⌦ní stavby v terénu
 P�i umis�ování stavby je ⌘ádoucí respektovat terénní podmínky a objekt dané situaci p�izp✏sobit tak, 

aby stavba osazená v terénu p✏sobila p�irozen⌦. 

- Typy staveb
V⇣�ková hladina zástavby je studií omezena na max. 1 nadzemní podla⌘í, p�ípadn⌦ s obytn⇣m 
podkrovím. Navr⌘ené obdélníkové proporce dom✏ jsou podélnou osou p�evá⌘n⌦ orientovány v 
p�ibli⌘ném sm⌦ru v⇣chod - západ. To vytvá�í ideální podmínky pro návrh nízkoenergetick⇣ch a 
pasivních dom✏ - dom✏ s ideáln⌦ proslun⌦nou podélnou fasádou. Hmotov⌦ se m✏⌘e jednat bu  o 
jeden d✏m s odli�ením díl�ích provozních �ástí �i o soubor díl�ích hmot sestaven⇣ch nap�. do “L” 
uspo�ádání (viz p�íklady).
Nízkoenergetické a pasivní domy reprezentující sou�asné trendy moderního bydlení v zeleni  s 
d✏razem na energetické úspory a optimální hospoda�ení s de��ovou vodou. Doporu�ené jsou domy 
bezbariérové. Domy budou mít zejména �ikmé zast�e�ení. Pro p�ípad plochého zast�e�ení musí doplnit 
komfort bydlení a klima vegeta�ní pokryv st�ech. 
Navr⌘ené sjednocující prvky zástavby jsou reáln⌦j�í za p�edpokladu stav⌦ní jedním �i dv⌦ma stavebníky 
- developery a jejich spolupráce s architekty. Domy by m⌦ly b⇣t provedeny precizn⌦ a v materiálov⌦ 
kvalitním standardu (viz. regulativy). Na záv⌦r jsou prezentovány n⌦které p�íklady soudobé, pom⌦rn⌦ 
kvalitní architektury. Na uveden⇣ch p�íkladech je hodnotné zejména nenásilné propojení bydlení s 
krajinou, �i mo⌘nosti vytvo�ení obytného intimního prostranství v rámci stavebního pozemku.

 3.5) ETAPIZACE - DOPORU�ENÍ
 Územní studie nestanovuje etapizaci závazn⌦. Vzhledem k majetkov⇣m pom⌦r✏m bude 
pravd⌦podobn⌦ primárn⌦ zastavována lokalita Z2a (men�í po�et vlastník✏ pozemk✏ - p�íprava k zasí�ování 
území). Tato lokalita rovn⌦⌘ navazuje na stávající nejnov⌦j�í zástavbu. V rámci lokality  Z2a bude rovn⌦⌘ vymezena 
hlavní ve�ejná zele↵. V první etap⌦ by rovn⌦⌘ m⌦la b⇣t upravena páte�ní komunikace (v⌦tev A) s obrati�t⌦m a 
parkovacím stáním. Touto úpravou se vytvo�í podmínky pro dobudování ro�tu komunikací a blok✏ pro zástavbu v 
lokalit⌦ Z2b.

4) PROSTOROVÉ REGULATIVY

 4.1) REGULACE ZE ZÁKONA a ÚZEMNÍHO PLÁNU

 VZÁJEMNÉ ODSTUPY STAVEB
 Vyhlá�ka �. 501/2006 Sb., o obecn⇣ch po⌘adavcích na vyu⌘ívání území (§ 25) ur�uje vzájemné 
odstupy staveb. Stavby pro podnikatelskou �innost lze na pozemcích rodinn⇣ch dom✏ umis�ovat ve smyslu §21 
vyhlá�ky 501/2006 Sb.
 
 INDEX ZELEN⇥
 Pro zastavitelné plochy je územním plánem dána podmínka procentuálního zastoupení zelen⌦ na 
stavebních pozemcích min. 60%  (do t⌦chto ploch se zapo�ítávají v�echny nezpevn⌦né plochy ) - viz. p�íklad:

 
 
 4.2) REGULA�NÍ PRVKY PROSTOROVÉHO USPO⇤ÁDÁNÍ
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 Regula�ní prvky prostorového uspo�ádání navr⌘ené územní studií:

 Uli⌥ní ⌥ára
  - hranice mezi stavebními pozemky a ve�ejn⇣m prostranstvím vymezující základní uli�ní prostor.

 Stavební ⌥ára , zastavitelná ⌥ást  
 - rozhraní mezi stavbou a nezastav⌦nou �ástí pozemku.
 - Pro hlavní stavby v rámci blok✏ A1, A2, A4, B1, B2, B3 je ur�ena stavební �ára otev⇤ená, která stanoví 
 rozhraní p�eru�ované stavebními mezerami (tzn., ⌘e stavby musí tuto hranici sledovat, nesmí nikde  
 ustupovat, rozhraní v�ak nesmí b⇣t zastav⌦na ve své délce souvisle a úpln⌦) a  její hranice je stanovena 
 ve vzdálenosti 6 m od uli�ní �áry v nov⌦ zakládaném uli�ním prostoru.
 - Umíst⌦ní staveb do hloubky pozemku limitn⌦ ur�uje stavební �ára volná.
 - Stavební �áry vymezují zastavitelnou �ást blok✏. 

 Nezastavitelná ⌥ást
 V nezastavitelné �ásti se smí umis�ovat pouze stavby, které tvo�í sou�ást zahradní úpravy  a úpravy  
 parteru, oplocení, podzemní stavby, stavby p�ipojení na technickou a dopravní infrastrukturu a �ásti  
 staveb vypsan⇣ch dále (prvky p�ed stavební �arou).

 Prvky p�ed stavební ⌥arou
 Stavební �áru mohou u v�ech stavebních pozemk✏ p�ekro�it:
 - základy, sokly, obklady fasád, stavební prvky, které architektonicky �lení pr✏�elí, za�ízení a  
  prvky a dodate�né zateplení budovy do vzdálenosti 0,2 m,
 -  korunní �ímsa a st�echa do vzdálenosti 1 m,
 - oplocení,
 - podzemní �ásti staveb, nep�ekro�í-li zárove↵ �áru uli�ní.

 Orientace
- hlavní hmoty dom✏ v blocích B1, B2, B3, A1, A2, A3 musí mít �títovou orientaci (musí b⇣t orientovány  
 podélnou  osou kolmo na osu hlavního uli�ního prostranství);
- hlavní hmoty dom✏ v blocích A4, B4 musí mít okapovou orientaci (musí b⇣t orientovány podélnou  
 osou rovnob⌦⌘n⌦ s osou hlavního uli�ního prostranství);
- �ikmé nato�ení objekt✏ v✏�i ose uli�ního prostranství není p�ípustné, pokud uli�ní frontu vytvá�í t�i a  
 více dom✏.

 P�dorysné proporce, p⌦ístavby
- P✏dorysné proporce hlavní stavby budou voleny obdélníkové s pom⌦rem stran 1:2 a⌘ 2:3.  
 Stavby mohou b⇣t roz�í�eny o kolmou p�ístavbu. 

 V�↵ková hladina
- Jsou p�ípustné stavby p�ízemní s eventuálním vestav⌦n⇣m podkrovím.
- Maximální v⇣�ka h�ebene je 8 m nad rostl⇣m terénem.
- V⇣�ka �ímsy na stavební �á�e otev�ené je 3,8 - 4,6 m nad rostl⇣m terénem.
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 St�echy
- St�echa by m⌦la b⇣t co mo⌘ná nejjednodu��ího tvaru u hlavních objekt✏ st�echy sedlové, o tradi�ním  
 sklonu v rozmezí od 35° do 45°, s mo⌘ností p�esahu st�echy na podélné stran⌦; s minimálními p�esahy 
 ve �títu (ideáln⌦ na �í�i krokve �i bez p�esahu). 
 H�eben st�echy musí b⇣t v⌘dy navr⌘en⇣ v del�í ose stavby. 
 P�ístavky, gará⌘e mohou mít pultové zast�e�ení nebo rovné zast�e�ení (ideáln⌦ s vegeta�ním   
 pokryvem).
 Podmín⌦n⌦ p�ípustné st�echy jsou st�echy ploché, pokud mají vegeta�ní pokryv (zelené st�echy).

 Materiály, barevnost
- Barevnost musí vycházet z tradi�ní barevnosti a barevnosti odpovídající pou⌘it⇣m materiál✏m. Jsou 

preferovány p�írodní materiály (d�evo; beton; re⌘né zdivo - cihla, kámen; omítky - hladké, �tukové, 
hrubé).  

 Je vylou�eno pou⌘ití ostr⇣ch a pronikav⇣ch barev neodpovídajících zemité �kále (nap�. modrá, vi�↵ov⌦ 
�ervená apod.) a lesknoucích se barevn⇣ch nát⌦r✏. 

 Jsou zcela vylou�eny t⌦⌘kopádné stavby srubov⇣ch dom✏, srub✏ a roubenek! 
- St�e�ní krytina na hlavních stavbách - pálená krytina v tradi�ní barevné �kále (re⌘ná, cihlov⌦ �ervená,  
 �edá); vylou�ena je krytina tmav⇣ch barevn⇣ch odstín✏ s glazurou. D✏vodem je úcta k tradici a   
 minimalizace p�eh�ívání podkrovních prostor.
- Umis�ování fotovoltaick⇣ch panel✏ na st�e�e je p�ípustné.

 Parkování, gará�
 Gará⌘ m✏⌘e b⇣t umíst⌦na:
-  v rámci hlavní stavby - integrovaná do domu
-  samostatn⌦ stojící gará⌘ 
-  stání kryté p�íst�e�kem - samostatn⌦ stojící i jako sou�ást objektu
 volná stání na pozemku.
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 Po adavky na oplocení

 ulice:
- Oplocení v kontaktu s ve�ejn⇣m prostranstvím má jednotnou v⇣�ku 1,5 metru s maximální v⇣�kou 

podezdívky 0,3 m.   
- Technické prvky umis�ované do oplocení pozemku (plyn, elektro apod.) budou sdru⌘eny.
- Vhodn⇣ je d�ev⌦n⇣ plot se svisl⇣mi pla↵kami, se vsazením dílc✏ do d�ev⌦n⇣ch �i ocelov⇣ch sloupk✏, 

jednoduch⇣ kovov⇣ plot. Nevhodné jsou ploty z tvárnic, gabion✏ a jin⇣ch stavebnicov⇣ch systém✏,  
ploty z ozdobn⇣ch m�í⌘í a jin⇣ch ozdobn⇣ch prefabrikát✏ a panelov⇣ch dílc✏. 

 soused, krajina:
- V ostatních hranicích pozemku je mo⌘né umístit oplocení do max. v⇣�e 2 m.  
- Vzhledem ke koncové poloze ve vesnici nesmí b⇣t pou⌘ito masívní oplocení (panelové dílce, 

gabionové st⌦ny). Na p�echod do volné krajiny je vhodné nap�. opticky se neuplat↵ující drát⌦né pletivo 
v kombinaci se ⌘iv⇣mi ploty místní p�irozené vegetace (ne thuje!!).

5)  NÁVRH ⇤E⌅ENÍ DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY
  
 5.1) ⌅ir↵í komunika⌥ní souvislosti, napojení lokality na stávající komunikace
 Obec B�íství z hlediska �ir�ích komunika�ních souvislostí je situována v pom⌦rn⌦ p�íznivé poloze ve 
vzdálenosti necel⇣ch 20 kilometr✏ v⇣chodn⌦ hlavního m⌦sta. Dopravní páte�í �ir�ího v⇣znamu jsou trasy dálnice 
D11 a její doprovodné silnice II/611 vedoucí od k�i⌘ovatek na Pra⌘ském okruhu sm⌦rem na v⇣chod do Pod⌦brad 
a Hradce Králové. Ve sm⌦ru sever-jih páte�ní funkci plní trasa silnice II/272 vedoucí od✓Benátek nad Jizerou (D10) 
p�es Lysou nad Labem, ke k�í⌘ení s✓trasou dálnice D11 na jejím 18. km, trasa silnice II/272 dále pokra�uje do 
�eského Brodu k✓p�ipojení na silnici I/12. Na tyto páte�ní silni�ní trasy jsou pak p�ipojeny dal�í silnice III. t�ídy, 
které zaji��ují dopravní dostupnost a p�ímou komunika�ní obsluhu obcí p�ilehlého území. 
 Vlastní �e�ená lokalita, v✓rámci které jsou navr⌘eny pozemky pro celkem 42-50 rodinn⇣ch dom✏ je 
situována v✓poloze mezi obchvatovou trasou silnice II/272, procházející po v⇣chodním obvodu obce a stávající 
zástavbou p�i pr✏jezdním úseku silnice III/27224, kter⇣ prochází prakticky st�edem zastav⌦ného území obce.  
 Navrhovaná lokalita zástavby bude komunika�n⌦ zp�ístupn⌦na prost�ednictvím stávající místní 
komunikace p�ipojené pr✏se�nou k�i⌘ovatkou na pr✏jezdní úsek silnice III/27224 zhruba ve st�ední �ásti zástavby 
obce. Zhotovitel se v�ak návrhem neomezuje pouze na toto páte�ní dopravní propojení a zp�ístup↵uje lokalitu 
Z2b vyúst⌦ním na hlavní návesní ulicovku v historické �ásti vsi, lokalitu Z2a v ji⌘ní �ásti propojuje s hlavní 
pr✏jezdní komunikací a to zalo⌘ením nové stykové k�i⌘ovatky, sm⌦rem k autobusové zastávce navrhuje propojku 
pro p⌦�í.
 Jednotlivé sektory a objekty navrhované zástavby budou pak zp�ístupn⌦ny navrhovan⇣mi místními 
komunikacemi, které jsou navr⌘eny bu  na✓prodlou⌘ení stávajících komunikací v✓p✏vodní zástavb⌦, nebo nov⇣mi 
komunikace uspo�ádan⇣mi v nepravidelné ro�tové soustav⌦. 
 Navrhovan⇣mi stavebními úpravami se dosavadní zat�íd⌦ní dot�ené silnice III/27224 nem⌦ní, nov⌦ 
navrhované komunikace budou za�azeny do sít⌦ místních komunikací jako komunikace II. t�ídy a  IV. t�ídy - 
komunikace se smí�en⇣m provozem. Oproti sou�asnému stavu se na stávajícím komunika�ním skeletu obce 
nep�edpokládá v⇣znamn⌦j�í nav⇣�ení intenzit dopravy vyvolané provozem nové zástavby.  
 Dostupnost obce prost�edky hromadné dopravy je v sou�asné dob⌦ zaji�t⌦na v⇣hradn⌦ ve�ejnou 
pravidelnou autobusovou dopravou systému PID – Pra⌘ské integrované dopravy. Obcí projí⌘dí p�ím⌦stská 
autobusová linka �. 661 - Lysá nad Labem, ⌘elezni�ní stanice-jih - �esk⇣ Brod, ⌘elezni�ní stanice, v✓pracovních 
dnech je realizováno 13 spoj✏ v✓obou sm⌦rech. Navrhovaná zástavba je pokryta v pom⌦rn⌦ krátké maximáln⌦ 
500 metrové p⌦�í docházkové vzdálenosti k✓autobusové zastávce v✓centru obce, co⌘ tedy p�edstavuje cca 7-8 
minutovou docházkovou dobu.

 5.2) Návrh komunika⌥ního uspo⌦ádání lokality
 Navrhovan⇣ komunika�ní systém pro zaji�t⌦ní dostupnosti a komunika�ní obsluhy lokality a⌘ 
jednotliv⇣ch navrhovan⇣ch objekt✏ rodinn⇣ch dom✏ je p�evá⌘n⌦ tvo�en navrhovan⇣mi v⌦tvemi místních 
komunikací uspo�ádan⇣mi v nepravidelné ro�tové soustav⌦. 
 Uli�ní prostor obslu⌘né komunikace „v⌦tev A“  a �ásti “v⌦tve E”, “v⌦tve G” a “v⌦tve D” je upravován 
v✓rámci reáln⇣ch mo⌘ností pro parametry v celkové✓�í�ce min. 10,0 metr✏, s✓vozovkou mezi obrubami �=6,0m, 
jednostrann⇣m chodníkem �=2,0m a pásem zelen⌦ 2,0m. V⌦tev A zaji��uje bezpe�n⇣ obousm⌦rn⇣ provoz 
v✓lokalit⌦, ve v⇣chodním úseku v⌦tve A je navr⌘eno ve�ejné prostranství se smy�kov⇣m obrati�t⌦m (umo⌘n⌦na je 
tím mj. etapizace zástavby) a parkovi�t⌦m pro 6 osobních voz✏, které slou⌘í pro pot�eby navrhované zástavby a 
plochy navazujícího d⌦tského h�i�t⌦. V⌦tev A je vyúst⌦na do koncové polohy stávající místní komunikace na 
severov⇣chodním okraji lokality Z2b. Schematick⇣ p�í�n⇣ �ez - nap�. pro páte�ní komunikaci v⌦tev A (MO2 
10,0/7,0/50) je sou�ástí grafické p�ílohy �. 5.
 Uli�ní prostor na obytn⇣ch ulicích – „v⌦tev B – H“ je navr⌘en v✓�í�ce 8,0 metr✏ mezi hranicemi 
protilehl⇣ch pozemk✏ jednotliv⇣ch RD. Dopravní prostor obytné ulice ur�en⇣ pro smí�en⇣ provoz p⌦�ích a vozidel 
je navr⌘en v základní✓�í�ce min. 3,5m, v✓prostorech vjezd✏ bude pojí⌘d⌦n⇣ pás roz�í�en na 6,0m. Pobytov⇣ prostor 
obytné ulice je pak navr⌘en v✓�í�ce 4,0 a lokáln⌦ bude upravován a vyu⌘íván pro z�ízení sjezd✏ na jednotlivé 
parcely RD, p�ípadn⌦ umíst⌦ní pohotovostního stání vozidel, a to dle skute�n⌦ navrhované pozice sjezd✏ na 
pozemky. Na vjezdech do obytné ulice budou zalo⌘eny zv⇣�ené nájezdy a bude osazeno p�íslu�né dopravní 
zna�ení. Schematick⇣ p�í�n⇣ �ez - místní komunikace funk�ní skupiny D1 - úseky v⌦tví B-H, obytná ulice je 
sou�ástí grafické p�ílohy �. 5.
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 P�ipojení navrhovan⇣ch komunikací bude provedeno k�i⌘ovatkami navr⌘en⇣mi ve smyslu p�íslu�n⇣ch 
ustanovení �SN 73 6110 Projektování místních komunikací a �SN 73 6102 Projektování k�i⌘ovatek na pozemních 
komunikacích. P�ipojení pozemk✏ jednotliv⇣ch navrhovan⇣ch objekt✏ lokality bude �e�eno samostatn⇣mi sjezdy 
ve smyslu p�íslu�n⇣ch ustanovení �SN 736110 Projektování místních komunikací, kap. 12 K�i⌘ovatky, k�í⌘ení a 
sjezdy. Obytná zóna bude provedena v souladu s TP 103. Zpomalovací prahy budou provedeny dle TP 85 - 
Zpomalovací prahy.
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STYKOVÁ K⇤I⌥OVATKA SE SILNICÍ III. T⇤ÍDY (var. 30 km/h, 50km/h)
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 Návrh v⇣�kového vedení stávajících upravovan⇣ch i nov⌦ navrhovan⇣ch místních komunikací vychází 
p�edev�ím z✓nutnosti plynulého napojení nivelety navazujících komunikací,✓konfigurace terénu a pot�eb 
v⇣�kového osazení stávajících i budoucích objekt✏. V⇣�kové vedení v�ech navrhovan⇣ch komunika�ních v⌦tví A - 
H bylo v konceptu �e�ení studie prov⌦�eno a dolo⌘eno v✓grafick⇣ch p�ílohách podéln⇣ch �ez✏ 1:1000/100. 
Základní p�í�n⇣ sklon vozovky je navr⌘en jednostrann⇣ 2,5%, u navazujících ploch a chodník✏ 2,0%.
 V⌦tev A je páte�ní obslu⌘nou komunikací, úprava navazuje na stávající komunikaci vedenou od 
v⇣chodní hrany vozovky silnice III/27224. Navrhovaná úprava v⌦tve A má celkovou délku 252,02 metru a je 
ukon�ena na ve�ejném prostranství s✓parkovi�t⌦m a také smy�kov⇣m obrati�t⌦m. Prostor obrati�t⌦ byl ov⌦�en pro 
zaji�t⌦ní pr✏jezdu nákladního vozidla délky 9,0m, co⌘ odpovídá typ✏m hasi�sk⇣ch vozidel, vozidl✏m pro svoz 
domovního odpadu �i jin⇣ch technologick⇣ch pot�eb. V⇣�kové vedení v⌦tve A v✓podstat⌦ sleduje a respektuje 
v✓celé trase niveletu stávajícího úseku a pohybuje se v✓rozmezí 1,05% - 2,97%. Navrhovan⇣ úsek je po 
v⇣chodním okraji rozvojové lokality veden severním sm⌦rem s vyúst⌦ním do koncové polohy místní komunikace 
na SV okraji Z2b (u trafostanice).
 V⌦tev B zaji��uje komunika�ní obsluhu navrhovan⇣ch RD v✓severním sektoru lokality. V⌦tev B je vedena 
od v⌦tve A na sever, trasa klesá k✓nejni⌘�ímu místu, na které navazuje zásakové za�ízení pro de��ové vody. Trasa 
dále stoupá sm⌦rem na v⇣chod a⌘ k✓p�ipojení na v⌦tev A, trasa zaji��uje zaokruhování komunika�ní obsluhy 
v✓severním sektoru lokality, co⌘ lze z✓hlediska komunika�ní obsluhy pova⌘ovat za pot�ebné. V⇣�kové vedení trasy v 
podstat⌦ respektuje v✓celém pr✏b⌦hu niveletu stávajícího terénu a pohybuje se v✓rozmezí 0,55% - 2,08%. 
 V⌦tev C p�edstavuje komunika�ní spojku mezi v⌦tvemi A a B a zaji��uje komunika�ní obsluhu 
navrhovan⇣ch RD v✓severním sektoru lokality, trasa dopl↵uje zaokruhování komunika�ní obsluhy v✓severním 
sektoru lokality, celková délka v⌦tve C je 109,78 metru. V⇣�kové vedení trasy v podstat⌦ respektuje niveletu 
stávajícího terénu a pohybuje se v✓rozmezí 0,5% - 1,45%. 
 V⌦tev D zaji��uje komunika�ní obsluhu stávajících i navrhovan⇣ch RD v✓ji⌘ním sektoru lokality. V⌦tev D 
je vedena od v⌦tve A na jih, v✓prvém úseku délky cca 155 metr✏, ve stávající zástavb⌦ je navr⌘ena úprava stávající 
komunikace, dále ji⌘ navazuje nová komunikace pro obsluhu navrhovan⇣ch RD, celková délka v⌦tve D je cca 300  
metr✏. Trasa v⌦tve v✓celé délce klesá k✓nejni⌘�ímu místu v✓záv⌦ru v⌦tve, kde se napojuje na silnici III/27224. Na 
st�ední úsek trasy navazuje ve�ejné prostranství s✓p⌦�í spojkou do centra obce a k zastávce BUS. V⇣�kové vedení 
trasy v podstat⌦ respektuje v✓celé trase niveletu stávajícího terénu a pohybuje se v✓rozmezí 0,71% - 1,05%. 
 V⌦tev E zaji��uje komunika�ní obsluhu stávajících i navrhovan⇣ch RD v✓ji⌘ním sektoru lokality. V⌦tev E 
je vedena od v⌦tve A na jih a v✓prvém úseku délky cca 110 metr✏ je navr⌘ena úprava stávající komunikace, dále 
ji⌘ navazuje nová komunikace pro obsluhu navrhovan⇣ch RD, celková délka v⌦tve E je 226,38 metru. Trasa v⌦tve 
E v✓celé své délce klesá, v⇣�kové vedení trasy v podstat⌦ respektuje niveletu stávajícího terénu a pohybuje se 
v✓rozmezí 0,41% - 1,69%. 
 V⌦tev F zaji��uje komunika�ní obsluhu stávajících i navrhovan⇣ch RD v✓ji⌘ním sektoru lokality. V⌦tev F je 
vedena od v⌦tve A op⌦t sm⌦rem na jih, celková délka trasy je 125,80 metru. Trasa v⌦tve v✓celé své délce klesá 
k✓nejni⌘�ímu místu, na které navazuje zásakové za�ízení pro de��ové vody. V⇣�kové vedení trasy v podstat⌦ 
respektuje niveletu stávajícího terénu a je navr⌘eno v✓jednotném sklonu  0,32%.
 V⌦tev G p�edstavuje komunika�ní propojení mezi v⌦tvemi D, E a F a umo⌘↵uje zaokruhování 
komunika�ní obsluhy v✓ji⌘ním sektoru lokality, co⌘ lze op⌦t z✓hlediska komunika�ní obsluhy pova⌘ovat za 
pot�ebné, celková délka v⌦tve G je 148,43 metru. V⇣�kové vedení trasy v podstat⌦ respektuje niveletu stávajícího 
terénu a pohybuje se v✓rozmezí 2,70% - 2,98%. 
 V⌦tev H p�edstavuje komunika�ní spojku mezi v⌦tvemi D a E a op⌦t umo⌘↵uje zaokruhování 
komunika�ní obsluhy v✓ji⌘ním sektoru lokality, celková délka v⌦tve je 74,00 metru. V⇣�kové vedení trasy v 
podstat⌦ respektuje niveletu stávajícího terénu, je navr⌘eno v✓jednotném sklonu 3,13%. Trasa klesá k✓nejni⌘�ímu 
místu na p�ipojení na v⌦tev D.

 Pro dal�í stupn⌦ projektové p�ípravy navrhovan⇣ch komunikací lokality je nezbytné zajistit �ádné 
aktuální geodetické zam⌦�ení dot�eného území. Rovn⌦⌘ tak bude t�eba vyhotovit podrobn⇣ in⌘en⇣rsko-
geologick⇣ a hydrologick⇣ pr✏zkum, kter⇣ poskytne základní geotechnické charakteristiky dot�eného terénu, 
nezbytné pro návrh komunika�ního uspo�ádání lokality.  
 Odvád⌦ní de��ov⇣ch vod z✓navrhovan⇣ch komunika�ních ploch se navrhuje jejich podéln⇣m a p�í�n⇣m 
spádováním do pás✏ p�ilehlé zelen⌦, pod kter⇣mi jsou navr⌘eny zasakovací p�íkopy zaúst⌦né do nov⇣ch 
zasakovacích objekt✏. Zemní plá↵ pod konstrukcí vozovky bude odvodn⌦na podéln⇣m a p�í�n⇣m vyspádováním 
do drená⌘e, drená⌘ bude zaúst⌦na do zasakovacích objekt✏. 
 Úpravy dopravního �e�ení doprovází p�íslu�né prvky bezbariérového u⌘ívání ve smyslu po⌘adavk✏ 
vyhlá�ky MMR �R �. 398/2009 Sb., o obecn⇣ch technick⇣ch po⌘adavcích zabezpe�ujících bezbariérové u⌘ívání 
staveb a ve smyslu p�íslu�n⇣ch ustanovení �SN 73 6110 Navrhování místních komunikací.
 Vozovky pojí⌘d⌦n⇣ch ploch se provedou jako netuhé s✓asfaltov⇣m krytem pro TDZ V a návrhovou 
úrove↵ poru�ení D1 v✓celkové tlou��ce asi 410 mm. Sjezdy na pozemky se provedou s✓krytem dlá⌘d⌦n⇣m a 
obdobnou konstrukcí jako vozovky. Ve�keré obrubníkové hrany a také zv⇣�ené nájezdy budou provedeny z dla⌘by 
a budou ulo⌘eny do betonového lo⌘e s✓op⌦rou. Detailní návrh konstrukce vozovky se provede v dal�ích stupních 
projektové dokumentace.
 Konstrukce nov⇣ch zpevn⌦n⇣ch ploch komunikací budou navr⌘eny v✓souladu s technick⇣mi 
podmínkami TP 170 „Navrhování vozovek pozemních komunikací”, schválen⇣mi MD �R OPK pod �.j. 
517/04-120-RS/1 s✓ú�inností od 1.12.2004 v�etn⌦ Dodatku TP170 schváleného MD �R - OSI pod �.j. 
682/10-910-IPK/1 s✓ú�inností od 1.9.2010, za p�edpokladu dodr⌘ení standardních návrhov⇣ch podmínek. Tyto 
podmínky zejména únosnost zemní plán⌦, namrzavost, vodní re⌘im a dal�í je pot�eba ov⌦�it na míst⌦ samém 
p�íslu�n⇣mi zkou�kami. Nále⌘itou pozornost je t�eba v⌦novat úprav⌦ zemní plán⌦, zejména zabránit jejímu 
zvodn⌦ní.   
 Obsahem zemních prací, které p�edcházejí vlastní realizaci komunikací, je p�edev�ím sejmutí svrchní 
humózní vrstvy nebo odstran⌦ní stávajících zpevn⌦n⇣ch ploch v místech navrhovan⇣ch úprav, dále provedení 
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p�ípadn⇣ch dokopávek a �ádn⌦ zhutn⌦n⇣ch dosypávek na✓úrove↵ silni�ní plán⌦, p�ípadná sanace podlo⌘í vozovky, 
dorovnání a p�ehutn⌦ní silni�ní plán⌦. Neupot�eben⇣ v⇣kopek se odveze na✓skládku. 
P�ípadná násypová t⌦lesa uva⌘ovaná v✓tomto stavebním objektu budou provedena z✓materiál✏ vhodn⇣ch pro 
násypy a nále⌘it⌦ zhutn⌦na. Mo⌘nost pou⌘ití vyt⌦⌘en⇣ch materiál✏ posoudí odpov⌦dn⇣ geotechnik stavby v 
pr✏b⌦hu provád⌦ní stavební �innosti dle konkrétních podmínek na stavb⌦. Sklony násypov⇣ch t⌦les jsou navr⌘eny 
do hodnoty 1:2,5, zá�ezov⇣ch maximáln⌦ 1:2.
 Sou�ástí projektu v dal�ích stupních projektové dokumentace bude rovn⌦⌘ návrh dopravního zna�ení 
v✓ nezbytn⌦ nutném rozsahu vyvolaném touto stavbou. Ve�keré dopravní zna�ení bude provedeno v✓souladu 
s✓platn⇣m zákonem �. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, vyhlá�kou �. 294/2015 Sb., kterou 
se provád⌦jí pravidla provozu na pozemních komunikacích a dále také v souladu s✓p�íslu�n⇣mi �SN a technick⇣mi 
podmínkami Ministerstva dopravy �R v aktuálním zn⌦ní. Návrh p�echodného dopravního zna�ení pro p�ípadná 
dopravn⌦ in⌘en⇣rská opat�ení b⌦hem stavby bude proveden v✓následném stupni PD.
 Sou�ástí této �ásti nejsou p�elo⌘ky stávajících ani návrh nov⇣ch vedení in⌘en⇣rsk⇣ch sítí. In⌘en⇣rské sít⌦ 
mají b⇣t ulo⌘eny v✓hloubkách v✓souladu s✓p�íslu�n⇣m ustanovením✓�SN 73 6005. Pokud se p�i stavb⌦ zjistí, ⌘e je 
jejich ochrana nedostate�ná, budou ochrán⌦ny, p�i�em⌘ zp✏sob ochrany bude stanoven dle vyjád�ení p�íslu�n⇣ch 
správc✏ jednotliv⇣ch vedení a podle dohody na míst⌦ stavby s✓odpov⌦dn⇣m zástupcem správce. Je nutné, aby 
p�ed zahájením stavebních prací bylo provedeno �ádné polohové a✓v⇣�kové vyty�ení podzemních vedení jejich 
správci se zákresem do PD.

 5.3) Doprava v klidu
 S✓ohledem na individuální charakter bytové zástavby �e�ené lokality odstavování a parkování vozidel 
pro jejich pot�eby nep�edstavuje vá⌘n⌦j�í problém. V�echny pot�eby navrhovan⇣ch objekt✏ budou pokryty stáním 
vozidel na vlastních pozemcích ve smyslu p�íslu�n⇣ch ustanovení vyhlá�ky MMR �R �. 268/09 Sb., o technick⇣ch 
po⌘adavcích na stavby, a to §5, ve kterém se stanovuje, ⌘e odstavná a parkovací stání se �e�í jako sou�ást stavby, 
nebo jako provozn⌦ neodd⌦litelná �ást stavby, anebo na pozemku stavby, pokud tomu nebrání omezení 
vypl⇣vající ze stanoven⇣ch ochrann⇣ch opat�ení. Po�ty stání se stanovují dle skute�n⌦ navrhovan⇣ch kapacit 
objekt✏, v✓souladu s✓normov⇣mi hodnotami stanoven⇣mi ve smyslu p�íslu�n⇣ch ustanovení kap. 14.1 �SN 73 
6110 Projektování místních komunikací. Parkovací stání budou navr⌘ena o rozm⌦rech dle �SN 73 6056. Parkovací 
stání budou vyzna�ena odli�nou barvou dla⌘by, p�íp. vodorovn⇣m dopravním zna�ením �. V10b.
 
 5.4) Obsluha území prost⌦edky hromadné dopravy 
 Dostupnost obce prost�edky hromadné dopravy je v sou�asné dob⌦ zaji�t⌦na v⇣hradn⌦ ve�ejnou 
pravidelnou autobusovou dopravou systému PID – Pra⌘ské integrované dopravy. Obcí projí⌘dí p�ím⌦stská 
autobusová linka �. 661 - Lysá nad Labem, ⌘elezni�ní stanice-jih - �esk⇣ Brod, ⌘elezni�ní stanice, v✓pracovních 
dnech je realizováno 13 spoj✏ v✓obou sm⌦rech. Navrhovaná zástavba je pokryta v pom⌦rn⌦ krátké maximáln⌦ 
500 metrové p⌦�í docházkové vzdálenosti k✓autobusové zastávce v✓centru obce, co⌘ tedy p�edstavuje cca 7-8 
minutovou docházkovou dobu. 

 5.5) Posouzení hluku ze silni⌥ní dopravy
 Dominantním zdrojem hluku v území je pouze hluk ze silni�ní dopravy. ⌥elezni�ní doprava �e�en⇣m 
územím neprochází. Hlukovou zát⌦⌘ z✓provozoven v obci a v nejbli⌘�ím okolí (stacionární zdroje hluku) je mo⌘né 
rovn⌦⌘ vylou�it. Dopravní infrastrukturu dané oblasti tvo�í silni�ní sí� - dálnice D11, silnice II/611, silnice II/272 a 
silnice III. t�ídy. Dálnice D11 procházející ve sm⌦ru západ-v⇣chod prakticky st�edem katastrálního území obce byla  
vybudována  v osmdesát⇣ch letech minulého století v parametrech návrhové kategorie D26,5/120. P�i severním 
okraji zastav⌦ného území obce, na k�í⌘ení s trasou silnice II/272 byla realizována MÚK B�íství (exit 18) 
nepravidelného tvaru, která zaji��uje dopravní vazby v✏�i �ir�ímu spádovému území. Dálnice D11 je ve sm⌦ru k 
obci B�íství opat�ena protihlukovou st⌦nou cca v úseku mezi 17 a⌘ 18,5 km. Protihlukovou st⌦nou je opat�en i 
sjezd z dálnice.  Severn⌦ji umíst⌦ná lokalita �e�ená studií je od t⌦lesa dálnice vzdálena 290 m, od napojení 
sjezdu na silnici II/272 cca 140 m.  Dle strategické hlukové mapy dosahují hladiny hlukového ukazatele na hranici 
�e�eného území hodnoty 55-60 dB /den a 50-55 dB /noc.  
 Silnice II/611 plní funkci doprovodné trasy dálnice D11 a zárove↵ páte�ní silni�ní trasy ve sm⌦ru 
západ-v⇣chod pro �ir�í spádové území le⌘ící v⇣chodn⌦ od hlavního m⌦sta. Správní území obce B�íství silnice 
II/611 protíná v krátkém úseku p�i severním okraji katastrálního území. Komunika�ní vazby obce k trase silnice 
II/611 jsou zaji�t⌦ny prost�ednictvím silnice II/272.  Silnice II/272 je od lokality Z2 vzdálena cca 1 km; provoz na 
této silnici neovliv↵uje zastav⌦né ani zastavitelné území obce.
 Silnice II/272 p�edstavuje páte�ní komunika�ní trasu spádového území vedenou ve sm⌦ru sever-jih od 
Lysé nad Labem, p�es k�í⌘ení se silnicí II/611 k dálni�ní k�i⌘ovatce na 18. km dálnice D11. V souvislosti se stavbou 
dálnice byla trasa silnice II/272 p�evedena do obchvatové polohy procházející po v⇣chodním okraji zcela mimo 
zastav⌦né území obce.  Trasa této silnice byla postupn⌦ rekonstruována v úseku mezi trasou silnice II/611 a D11 
pro parametry kategorie S 11,5/80 a v úseku od dálnice D11 na jih do �eského Brodu pak v parametrech 
kategorie S 9,5/70.  Silnice II/272 je v kontaktní poloze s lokalitou Z2 �e�enou studií, je p�edm⌦tem ní⌘e 
uvedeného posouzení.
 Silnice III/27224 p�edstavuje páte�ní trasu vlastního zastav⌦ného území obce, která zaji��uje 
komunika�ní vazby obce k obchvatové trase silnice II/272. Silnice III/24510 prochází v krátkém úseku p�i severní 
hranici katastrálního území, je ve sm⌦ru od silnice II/611 vedena ve sm⌦ru do Mochova. Provoz na silnicích III. 
t�ídy neovliv↵uje akustickou situaci území. 

 Hlukové pom⌦ry zájmového území jsou dominantn⌦ ovliv↵ovány dopravou na dálnici D11 a silnici 
II/272. Tyto komunikace jsou za�azeny do celostátního s�ítání dopravy na ve�ejné silni�ní a dálni�ní síti.
P�ehled o intenzitách silni�ního provozu nám dávají v⇣sledky periodicky provád⌦n⇣ch s�ítání silni�ní dopravy ⇤SD 
�R v pravideln⇣ch p⌦tilet⇣ch intervalech. V následující tabulce jsou uvedeny hodnoty zatí⌘ení zji�t⌦né na s�ítacích 
stanovi�tích procházející trasy dálnice D11 a silnice II/272 v rámci posledního dostupného s�ítání provedeného v 
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roce 2016. Hodnoty zatí⌘ení jsou uvedeny v následující tabulce v po�tu skute�n⇣ch vozidel za pr✏m⌦rn⇣ den roku 
2016 a to v �len⌦ní dle druhu vozidel – t⌦⌘k⇣ch, osobních, motocykl✏ a celková sou�tová hodnota po�tu vozidel. 
Dále je uvedena hodnota podílu t⌦⌘k⇣ch vozidel v procentech z celkové hodnoty, která dává p�edstavu o 
charakteru dopravy v daném úseku.

⇤SD �R – Celostátní s�ítání dopravy 2016⇤SD �R – Celostátní s�ítání dopravy 2016⇤SD �R – Celostátní s�ítání dopravy 2016⇤SD �R – Celostátní s�ítání dopravy 2016⇤SD �R – Celostátní s�ítání dopravy 2016⇤SD �R – Celostátní s�ítání dopravy 2016⇤SD �R – Celostátní s�ítání dopravy 2016⇤SD �R – Celostátní s�ítání dopravy 2016⇤SD �R – Celostátní s�ítání dopravy 2016

�. silnice s�ítací 
úsek T O M S za�átek úseku konec úseku %T

D11 1-8310 10545 32422 117 43084Exit 8 Jirny Exit 18 B�íství 24,5

D11 1-8320 9727 28221 93 38041 Exit 18 B�íství Exit 25 Sadská 25,6

II/272 1-3917 1405 6251 40 7696x Exit 18 B�íství x 611 Star⇣ Vestec 18,2

II/272 1-1609 874 2138 19 3031 x Exit 18 B�íství x s hranicí Okresu Kolín 28,8

 Kde:
 T – t⌦⌘ká motorová vozidla; O – osobní motorová vozidla; M – dvoustopá motorová vozidla 

(motocykly); S – sou�et v�ech motorov⇣ch vozidel. Jedná se o komunikace s✓hospodá�sk⇣m a 
smí�en⇣m charakterem provozu.  

 Podíl tranzitní dopravy se na s�ítacích úsecích dálnice D11 pohybuje v rozmezí 24,5 - 25,6 % z celkové 
intenzity dopravy; na silnici II/272  v rozmezí 18,2 – 28,8 %.  Je p�edpoklad, ⌘e p�evá⌘ná �ást tranzitní 
dopravy (cca 81 - 88 %)  se odehrává v denní dob⌦, tj. od 6.00 do 22.00 hodin.  

 ⇤e�eného území se t⇣ká s�ítací úsek �. 1-1609 silnice II/272. Ro�ní pr✏m⌦r denních intenzit �iní 3031 
vozidel, z toho je 28,8 % t⌦⌘k⇣ch motorov⇣ch vozidel.  P�evá⌘ná �ást silni�ní dopravy (79 %) se 
odehrává v denní dob⌦ v období od 6,00 – 18.00 hod.

V✓následující tabulce jsou uvedeny prognózované intenzity dopravy na komunikacích v✓denní a no�ní dob⌦ ve 
form⌦ zadání pro v⇣po�et hluku z✓dopravy programov⇣m produktem HLUK+:

Kom.
24 hodin24 hodin Denní doba (6 – 22 hodin)Denní doba (6 – 22 hodin)Denní doba (6 – 22 hodin)Denní doba (6 – 22 hodin) No⇥ní doba (22 – 6 hodin)No⇥ní doba (22 – 6 hodin)No⇥ní doba (22 – 6 hodin)No⇥ní doba (22 – 6 hodin)

Kom.
nákl. osob. nákladnínákladní osobníosobní nákladnínákladní osobníosobní

Kom.

INAc24 IOA24 INACd nNACd IOAd nOAd INACn nNACn IOAn nOAn

20162016201620162016201620162016201620162016

D11 /8310 10545 32422 8548 534 29991 1874 1997 249 2431 304

D11 /8320 9727 28314 7884 493 26191 1637 1843 230 2123 265

II/272 /1609 874 2157 709 44 1994 125 165 21 163 20

Pozn.: Jednostopá motorová vozidla jsou zahrnuta do kategorie O – osobní vozidla
Kde:
INAc24 = intenzita nákladních vozidel (v�etn⌦ nákladních souprav) za 24 hodin
IOA24 = intenzita osobních vozidel za 24 hodin
INACd = intenzita nákl. vozidel (v�etn⌦ nákl.souprav) v✓denním období (6:00 – 22,00 h)
nNACd = jednohodinová intenzita nákl. vozidel (v�etn⌦ nákl.souprav) v✓denním období
IOAd = intenzita osobních vozidel v✓denním období (6:00 – 22,00 h)
nOAd = jednohodinová intenzita osobních vozidel v✓denním období (6:00 – 22:00 h)
INACn = intenzita nákl. vozidel (v�etn⌦ nákl.souprav) v✓no�ním období (22:00 – 6,00 h)
nNACn = jednohodinová intenzita nákl. vozidel ((v�etn⌦ nákl.souprav) v✓no�ním období 
IOAn = intenzita osobních vozidel v✓no�ním období (22:00 – 6,00 h)
nOAn = jednohodinová intenzita osobních vozidel v✓no�ním období (22:00 – 6:00 h)

 Problematika ochrany p�ed hlukem je legislativn⌦ �e�ena zákonem �. 258/2000 Sb., o ochran⌦ 
ve�ejného zdraví,  jeho⌘ novela provedená zákonem �. 267/2015 Sb., je ú�inná od 1. 12. 2015.  
 V návaznosti na stále rostoucí d✏raz na �e�ení zaji�t⌦ní ochrany objekt✏ pro bydlení, �kolsk⇣ch, 
zdravotnick⇣ch a obdobn⇣ch staveb p�ed hlukem byla novelou zákona stanovena stavebník✏m rodinn⇣ch dom✏ 
nová povinnost spo�ívající v tom, ⌘e zám⌦r stavebníka musí b⇣t posouzen z hlediska ochrany p�ed hlukem a v 
p�ípad⌦ pot�eby je to stavebník, kdo musí zajistit (zaplatit) protihluková opat�ení podle stavu aktuálního, ale i 
budoucího hlukového zatí⌘ení území (nap�. plánovaná v⇣stavba dopravní komunikace) pro svou stavbu, a to i pro 
stavbu rodinného domu, kup�íkladu v p�ípad⌦ v⇣stavby v blízkosti v⇣znamné komunikace. Pokud tak stavebník 
neu�iní, nem✏⌘e ⌘ádat, aby tato opat�ení provedl provozovatel zdroje hluku.

 Hygienické limity pro hluk jsou stanoveny na�ízením vlády, �. 272/2011 Sb. Na�ízení vlády o ochran⌦ 
zdraví p�ed nep�ízniv⇣mi ú�inky hluku a vibrací a jsou vzta⌘eny k chrán⌦n⇣m venkovním prostor✏m, chrán⌦n⇣m 
venkovním prostor✏m staveb a chrán⌦n⇣m vnit�ním prostor✏m dle definice v zákon⌦ �. 258/2000 Sb.
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 V okolí hlavních pozemních komunikací (dálnice, silnice I. a II. t�ídy a místní komunikace I. a II. t�ídy), 
kde je hluk z dopravy na t⌦chto komunikacích p�eva⌘ující nad hlukem z dopravy na ostatních pozemních 
komunikacích lze pak uva⌘ovat pro celou denní a no�ní dobu s hygienick⇣mi limity v ekvivalentních hladinách 
akustického tlaku A v hodnotách:
  LAeq,16h = 50 + 10 = 60 dB – denní doba
  LAeq,8h = 50 + 10 – 10 = 50 dB – no⌥ní doba

 V✓p�ípad⌦ staré hlukové zát⌦⌘e z✓dopravy na pozemních komunikacích (stav hlu�nosti p✏soben⇣ 
dopravou na pozemních komunikacích, kter⇣ v✓chrán⌦n⇣ch venkovních prostorech staveb a v✓chrán⌦ném 
venkovním prostoru vznikl do 31.prosince 2000) lze pro hodnocení zat⌦⌘ování venkovního prostoru hlukem z 
pozemní dopravy pou⌘ít korekci + 20 dB.

 V polovin⌦ �ervna 2016 vláda schválila návrh, kter⇣m se m⌦ní na�ízení vlády �. 272/2011 Sb., o ochran⌦ 
zdraví p�ed nep�ízniv⇣mi ú�inky hluku a vibrací. Novela na�ízení vlády reaguje p�edev�ím na zm⌦ny zakotvené v 
novele zákona o ochran⌦ ve�ejného zdraví platné od 1. 12. 2015.  Na�ízení vlády nyní nov⌦ stanovuje 
pojem✓„prostor v⌃znamn⌃ z hlediska pronikání hluku z�venkovních prostor do vnit⇤ních chrán⇥n⌃ch prostor 
staveb″. Je nov⌦ upraveno hodnocení chrán⌦ného venkovního prostoru staveb, které jsou hodnoceny z hlediska 
dopadajícího zvuku.  Bylo stanoveno, ⌘e základní hygienick⇣ limit s korekcí +20 dB na starou hlukovou zát⌦⌘ je 
mo⌘né aplikovat na pozemní komunikace a dráhy uvedené do provozu p�ed rokem 2001 pouze do�asn⌦, a to 
dokud nedojde k nav⇣�ení hluku z jejich provozu o více ne⌘ 2 dB (tento rozdíl je ji⌘ sluchov⌦ rozpoznateln⇣). 
Pokud tato situace nastane a limit staré hlukové zát⌦⌘e ji⌘ nelze uplatnit nebo je p�ekro�en, má provozovatel 
zdroje hluku povinnost p�ijmout p�íslu�ná opat�ení ke sní⌘ení hluku.

P�i stanovení nejvy��ích p�ípustn⇣ch hodnot hluku je rozhodující stanovisko p�íslu�ného hygienického orgánu.

 Silni�ní ochranné pásmo je pojem vypl⇣vající ze zákona 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve 
zn⌦ní pozd⌦j�ích p�edpis✏. Silni�ní ochranné pásmo je prostor mimo souvisle zastav⌦né území obce ohrani�en⇣ 
svisl⇣mi plochami veden⇣mi do v⇣�ky 50 m ve vzdálenosti od osy vozovky �i p�ilehlého jízdního pásu stanovené 
podle kategorie a t�ídy doty�né pozemní komunikace.
 V p�ípad⌦ dálnice, rychlostní silnice a rychlostní místní komunikace je tato vzdálenost 100 m, v p�ípad⌦ 
ostatních silnic I. t�ídy a ostatních místních komunikací I. t�ídy 50 m a v p�ípad⌦ silnice II. t�ídy, silnice III. t�ídy a 
místní komunikace II. t�ídy 15 m. 

 P�edstavu o plo�ném rozlo⌘ení hlukové zát⌦⌘e v okolí dálnice D11 zprost�edkovávají územní pásmová 
zobrazení hodnot hladiny hlukového ukazatele Ldvn strategick⇣ch hlukov⇣ch map silnic �R z r. 2012 (Mapov⇣ list 
�. 3, úsek D11: Nehvizdy – Chrást) .  Dle strategické hlukové mapy dosahují hladiny hlukového ukazatele na 
hranici �e�eného území hodnoty 55-60 dB /den a 50-55 dB /noc.  
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P�edstavu o plo�ném rozlo⌘ení hlukové zát⌦⌘e v okolí silnice II/272 udává v⇣po�et akustické zát⌦⌘e. Vychází ze 
vstupních podklad✏ s�ítání ⇤SD z r. 2016 a upraveny pro vyu⌘ití v⇣po�tov⇣m programem HLUK+verze 7,7. 
„V⇣po�et hluku ve venkovním prost�edí“ (RNDr. Milo� Liberko, Mgr. Jaroslav Polá�ek).

V⇣po�tová oblast je reprezentována 5 modelov⇣mi v⇣po�tov⇣mi body p�edstavujícími objekty nejbli⌘�í trvale 
obydlené zástavby podél silnice II/272. K uveden⇣m objekt✏m byl v⇣po�et proveden ve sm⌦ru p✏sobení 
uva⌘ovan⇣ch  zdroj✏ hluku na hranicích soukrom⇣ch pozemk✏.

                 

Hodnocení zat⌦⌘ování území p�enosem hluku ze silni�ní dopravy bylo provedeno ve form⌦
- v⇣stupu numerick⇣ch hodnot hluku stanoven⇣ch na referen�ních místech lokalizovan⇣ch u chrán⌦n⇣ch 

venkovních prostor stávajících staveb (obytn⇣ch dom✏) ve v⇣�kách 3,0 a 6,0 m nad terénem
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- vykreslení izofón ve v⇣�ce 3 m nad terénem na zastaviteln⇣ch plochách ur�en⇣ch pro bydlení v�etn⌦ 
vyhodnocení hloubky pásma ve vztahu k technologickému zdroji a podél komunikace ohrani�eného 
izofónou v úrovni hygienického limitu v ekvivalentní hladin⌦ akustického tlaku A pro druh komunikace, 
pro denní dobu.

   

              

Limitní hodnoty pro denní dobu nejsou v referen�ních bodech p�ekro�eny, nejblí⌘e limitní hodnot⌦ se blí⌘í 
hodnota hluku na referen�ním míst⌦ �. 1 ve v⇣�ce 6 m nad terénem, tj. 58,7 dB.
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Z✓lokalizace izofón vykreslen⇣ch (ve v⇣�ce 3 m nad terénem) vypl⇣vají pásma:
- podél komunikace  II/272  ohrani�ené izofónou v✓úrovni hygienického limitu pro hluk z✓dopravy na 

komunikaci II. t�ídy p�i kumulativním zatí⌘ení z dálnice D11 pro chrán⌦n⇣ venkovní prostor a chrán⌦n⇣ 
venkovní prostor staveb shodná pro srovnávací roky 2016 a 2025 – vzta⌘eno k referen�nímu bodu �. 4:

Doba Hygienick⇣ limit
LAeq,T [dB]

Vzdál.izofóny od osy komunikace [m]Vzdál.izofóny od osy komunikace [m]Doba Hygienick⇣ limit
LAeq,T [dB] 2016 2025

Denní 60 10 10

No�ní 50 30 30

        Dále pak jsou na plo�e rozlo⌘eny izofóny:

        Denní doba
Izofóna [dB] Od D11 [m]Od D11 [m] Od II/272Od II/272Izofóna [dB]

2016 2025 2016 2025

60 25 25 10 10

55 80 80 15 15

50 120 120 30 30

45 240 260 25 30

        
         No�ní doba

Izofóna [dB] Od D11 [m]Od D11 [m] Od II/272Od II/272Izofóna [dB]

2016 2025 2016 2025

60 18 18 6 7

55 45 45 15 15

50 60 65 30 30

45 120 125 65 65

40 230 250 120 120
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Z✓rozlo⌘ení o�ekávané hlukové zát⌦⌘e území lokality Z2 v obci B�íství vypl⇣vá:
- hlukové pom⌦ry jsou dominantn⌦ ovliv↵ovány p�enosem hluku z automobilové dopravy na 

bezprost�edn⌦ navazujících komunikací D11  a II/272.  Z v⇣po�tov⇣ch hodnot demonstrovan⇣ch 
pr✏b⌦hem izofón vypl⇣vá, ⌘e p�i realizaci bytové zástavby je t�eba respektovat pásma ohrani�ená 
izofónou v úrovni hygienického limitu pro chrán⌦n⇣ venkovní prostor staveb, pro druh komunikace a 
denní dobu. V p�ípad⌦ kumulativního vlivu dálnice D11 pak minimáln⌦ v �í�i 30 m k zaji�t⌦ní spln⌦ní 
náro�n⌦j�ího hygienického limitu pro chrán⌦n⇣ venkovní prostor staveb v no�ní dob⌦.

- pokud není vy⌘adováno plné plo�né vyu⌘ití území lokality k✓realizaci obytné zástavby, je voleno �e�ení 
vyu⌘ití pouze �ásti spl↵ující hygienické po⌘adavky hluku ve venkovním prostoru v✓kombinaci 
s✓v⇣sadbou pásu trvalé zelen⌦. Hranici vlastní zástavby bytov⇣ch dom✏ (ve sm⌦ru k silnici II/272) zvolit 
minimáln⌦ ve vzdálenosti cca 30 m od okraje silnice II/272 (cca na úrove↵ v⇣po�tové izofóny 50 dB 
(pro no�ní dobu)) s✓tím, ⌘e na území mezi komunikací a obytnou zástavbou bude realizován pás trvalé 
zelen⌦;

- navr⌘eno je vytvo�ení kompaktní bariéry izola�ního pásu zelen⌦ s vysokou funk�ní ú�inností k 
eliminaci negativních vliv✏ z dopravy. Vegetace bude plnit funkci ochranné clony, tzn. psychohygienické 
funkce, protihlukové st⌦ny a ochrany p�ed zv⇣�enou pra�ností. Zalo⌘ena bude souvislá, víceetá⌘ová 
v⇣sadba listnat⇣ch strom✏ a ke�✏; dominantní postavení bude mít zele↵ st�ední kategorie, dopln⌦ná 
vysokou zelení. Druhová skladba vychází z✓nutnosti rychlého zapojení d�evin na plo�e - vy��í 
zastoupení v⇣pl↵ov⇣ch (rychlerostoucích, krátkov⌦k⇣ch) d�evin a  z✓dlouhodobé perspektivy porostu - 
zastoupení cílov⇣ch (kosterních) d�evin.  Druhová skladba d�evin musí odpovídat stanovi�tním 
podmínkám.

- Návrhy dal�í protihlukové ochrany musí v�ak vycházet z✓detailních akustick⇣ch studií (�ím⌘ tato studie 
vzhledem ke svému zadání a ú�elu není - a ani nem✏⌘e b⇣t). Pro ochranu akustického interiéru - tam, 
kde ochrana akustického exteriéru nebude mo⌘ná - lze pou⌘ít  instalaci oken se zv⇣�en⇣mi hodnotami 
nepr✏zvu�nosti, p�edv⌦�ené fasády, zm⌦ny vnit�ních dispozic objekt✏, zm⌦ny funkcí objekt✏.

6)  NÁVRH ⇤E⌅ENÍ  TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY

Obecn⌦ platí, ⌘e pro dal�í stupn⌦ projektové p�ípravy navrhovan⇣ch in⌘en⇣rsk⇣ch sítí lokality je nezbytné zajistit 
�ádné aktuální geodetické zam⌦�ení dot�eného území. Rovn⌦⌘ tak bude t�eba vyhotovit podrobn⇣ in⌘en⇣rsko-
geologick⇣ a hydrologick⇣ pr✏zkum, kter⇣ poskytne základní geotechnické charakteristiky dot�eného terénu, 
nezbytné pro návrh komunika�ního uspo�ádání lokality i technické obsluhy území.  

 6.1) Vodní hospodá⌦ství

 Zásobování pitnou vodou
 Bilance pot�eby pitné vody a zaji�t⌦ní její dodávky:
 Navrhováno je v maximální variant⌦ zde 50 bytov⇣ch jednotek/BJ v✓RD pro cca 150 obyvatel
Za p�edpokladu jejich nadstandardního vybavení vychází  specifická ro�ní pot�eba 65 m3/obyv.rok).
Ro�ní bilan�ní pot�eba pitné vody �iní:   cca 40 x 65 = 9.750 m3/rok

 Zaji�t⌦ní dodávky pitné vody:
 Lokalita není vhodná ke z�izování lokálních zdroj✏ podzemní vody, nap�. vrtan⇣ch studní, projektovaná 
zástavba bude napojena na ve�ejn⇣ vodovod. Vlastní technické �e�ení rozvodné vodovodní sít⌦ rozvojové lokality 
bude mo⌘né realizovat odbo�ením ze stávajících �ad✏ v✓nejbli⌘�ích napojovacím uzlu (viz. V⇣kres C).

 Likvidace srá�kov�ch odpadních vod
  V✓p�ípad⌦ nové zástavby v✓rozvojov⇣ch lokalitách lze doporu�it po podrobném hydrogeologickém 
pr✏zkumu likvidaci srá⌘kov⇣ch vod zasakováním (p�ípadn⌦ té⌘ jímání vod v reten�ních nádr⌘ích a vyu⌘ívání 
zp⌦tn⌦ pro závlahu nebo zásobení obytn⇣ch objekt✏ u⌘itkovou vodou.). Odvád⌦ní de��ov⇣ch vod z✓navrhovan⇣ch 
komunika�ních ploch se navrhuje jejich podéln⇣m a p�í�n⇣m spádováním do pás✏ p�ilehlé zelen⌦, pod kter⇣mi 
jsou navr⌘eny zasakovací p�íkopy zaúst⌦né do nov⇣ch zasakovacích objekt✏. Zemní plá↵ pod konstrukcí vozovky 
bude odvodn⌦na podéln⇣m a p�í�n⇣m vyspádováním do drená⌘e, drená⌘ bude zaúst⌦na do zasakovacích 
objekt✏.

 Likvidace spla↵kov�ch odpadních vod
 Bilance produkce spla�kov⇣ch odpadních vod:
 Bilance produkce spla�kov⇣ch odpadních vod koresponduje s✓pot�ebou pitné vody (viz v⇣�e) a lze tedy 
tuto produkci odhadovat a⌘ do v⇣�e cca 9.750m3/rok i více. Projektované parametry �istírny1100 EO jsou pro 
navrhovan⇣ rozvoj jsou dostate�né.

 Zaji�t⌦ní likvidace spla�kov⇣ch odpadních vod: 
 Projektovaná zástavba bude napojena na ve�ejnou kanalizaci. Vlastní technické �e�ení spla�kové 
oddílné kanalizace rozvojové lokality bude relativn⌦ sch✏dné vzhledem k✓mo⌘nosti napojení se na stávající 
systémy oddílné spla�kové kanalizace (viz. v⇣kres C). V p�ípad⌦ gravita�ní kanalizace bude v rámci lokality Z2b v 
nejni⌘�ím míst⌦ na styku blok✏ B1 a B4 (u zasakovacího objektu) vybudována �erpací stanice. 
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- Ochrana technické infrastruktury - vodovodních �ad✏ a kanaliza�ních stok (dle zákona �. 274/2001 Sb., 
o vodovodech a kanalizacích pro ve�ejnou pot�ebu, v platném zn⌦ní):

 OP �ad✏ a stok do pr✏m⌦ru 500 mm v�etn⌦ �iní 1,5 m na ka⌘dou stranu od vn⌦j�ího líce potrubí �i 
stoky. Ochranné pásmo �erpací stanice odpadních vod………………….10 m

 6.2) Energetika

 Zásobování elektrickou energií
 Bilance pot�eby elektrické energie:
 Navrhováno je zde maximáln⌦ 50 bytov⇣ch jednotek/BJ v✓RD. 
 Za p�edpokladu stupn⌦ elektrifikace byt✏ B1 – byt, v✓n⌦m⌘ se elektrické energie pou⌘ívá k✓osv⌦tlení a 
pro drobné domácí elektrospot�ebi�e plus pro elektrick⇣ sporák s✓pe�icí troubou (specifick⇣ p�íkon v�etn⌦ 
ob�anské vybavenosti, nap�. i VO, pro B1 �iní 6,8 kW/1 BJ). Stupe↵ B1 je zvolen proto, ⌘e zájmové území bude 
rovn⌦⌘ plo�n⌦ plynofikováno. V⇣po�et pot�ebného p�íkonu pro cca 50 BJ �iní (p�i βi = 0,43) cca 146 kW.

 Zaji�t⌦ní dodávky elektrické energie (viz. v⇣kres C)
 Lokalita Z2a
 Pro zásobování nov⇣ch lokalit rodinn⇣ch dom✏ v B�íství bude provedeno vyvedení dvojice kabel✏ NN 
AYKY 240/120 z trafostanice NB_0933 B�íství-Nová na parc.�.545/41. Kabely budou vedeny podél silnice u �.p.86 
do lokality(parc.�.545/38). V nové lokalit⌦ bude provedeno nové kabelové vedení NN jako okru⌘ní vybudováním 
rozpojovacích pojistkov⇣ch sk�íní na k�i⌘ovatkách a s p�ipojením nov⇣ch parcel pomocí pojistkov⇣ch sk�íní SS200 
a SS100. Bude provedeno propojení se stávajícím kabelov⇣m vedením NN u �.p.166. 
 Lokalita Z2b
 V severní �ásti bude provedeno vyvedení dvojice kabel✏ NN z trafostanice NB_0549 B�íství-OÚ na 
parc.�.113/78, kabely budou vedeny podél navr⌘eného chodníku na parc.�.113/76 do lokality. V nové lokalit⌦ 
bude provedeno nové kabelové vedení NN jako okru⌘ní s vybudováním rozpojovacích pojistkov⇣ch sk�íní na 
k�i⌘ovatkách a s p�ipojením nov⇣ch parcel pomocí pojistkov⇣ch sk�íní SS200 a SS100. Bude provedeno propojení 
se stávajícími rozvody NN u �.p.166 a �.p.30.

 P�ípojková vedení budou provedena zasmy�kováním do domovních rozvad⌦�✏ osazen⇣ch v✓plotové 
konstrukci a standardn⌦ vybaven⇣ch elektrom⌦rem a dal�ím nezbytn⇣m p�íslu�enstvím (tj. jedná se o umíst⌦ní 
na hranici pozemku jedné ka⌘dé nemovitosti).  
 Samoz�ejm⌦ se po�ítá s✓instalací sít⌦ VO v✓nov⇣ch obslu⌘n⇣ch komunikacích s✓osazením ve vhodn⇣ch 
místech odpovídajícího po�tu nosi�✏ se svítidly VO.

- Pro nov⌦ z�izovaná energetická za�ízení dle platného energetického zákona �.✓458/2000✓Sb., §46 platí 
tato ochranná pásma:

 -  elektrické venkovní vedení VN (nad 1 kV - 35 kV v�etn⌦), vodi�e bez izolace – 7 m od  
 krajního vodi�e na ob⌦ jeho strany

 -  elektrické venkovní vedení VN (nad 1 kV - 35 kV v�etn⌦), vodi�e s✓izolací základní – 2 m od  
 krajního vodi�e na ob⌦ jeho strany

 -  elektrické venkovní vedení VN (nad 1 kV - 35 kV v�etn⌦), záv⌦sná kabelová vedení – 1 m od  
 krajního vodi�e na ob⌦ jeho strany

 -  podzemní vedení elektriza�ní soustavy do 110 kV v�etn⌦ – 1 m po obou stranách krajního  
 kabelu

 -  sto⌘árová el. stanice s✓p�evodem nap⌦tí z✓úrovn⌦ nad 1 kV a men�í ne⌘ 52 kV na úrove↵  
 nízkého nap⌦tí – 7m

 -  venkovní el. stanice a dále stanice s✓nap⌦tím v⌦t�ím ne⌘ 52 kV v✓budovách – 20m od  
 oplocení nebo od vn⌦j�ího líce obvodového zdiva

 -  kompaktní a zd⌦ná el. stanice s✓p�evodem nap⌦tí z✓úrovn⌦ nad 1 kV a men�í ne⌘ 52 kV na  
 úrove↵ nízkého nap⌦tí – 2m 

 -  vestav⌦né el. stanice – 1m od obestav⌦ní 
 -  v⇣robna elekt�iny – 20m na oplocení nebo na vn⌦j�í líc obvodového zdiva el. stanice.

 Zásobování zemním plynem
 Bilance pot�eby zemního plynu  :
 Navrhováno je zde cca 50 bytov⇣ch jednotek/BJ p�evá⌘n⌦ v✓RD.
Za p�edpokladu stupn⌦ plynofikace byt✏ E – v✓byt⌦ je u⌘íváno zemního plynu k✓va�ení, p�íprav⌦ TUV a vytáp⌦ní), 
hodnota max. specifické pot�eby zemního plynu �iní 3.410 m3/1 BJ a rok.
Ro�ní bilan�ní pot�eba zemního plynu pak �iní cca 50 x 3.410= 170.500  m3/rok.

 Zaji�t⌦ní dodávky zemního plynu :
 Obec doposud není plynofikována. Je vyprojektována plo�ná plynofikace B�íství a to prost�ednictvím 
regula�ní stanice Vyká↵ napojením na trasu vtl plynovodu DN 500 �.4 St�edo�eská magistrála (Mochov - 
Sulovice). Návrh STL rozvodné plynovodní sít⌦ rozvojové lokality bude mo⌘né napojením na projektovanou sí�. 
(viz. V⇣kres C). 
 Ka⌘dá nemovitost (ka⌘d⇣ z✓p�edpokládan⇣ch bytov⇣ch objekt✏ �i RD atd.) bude p�ipojena na STL 
plynovodní sí�, tj. bude vybavena STL plynovodní p�ípojkou ukon�enou v✓plotovém �i fasádním kiosku 
s✓osazen⇣m HPU, domovním regulátorem tlaku plynu a plynom⌦rem. 
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- Ochranná pásma plynovodních za�ízení,  dle zákona  �. 458/2000 Sb., energetick⇣ zákon, je:
 ochranné pásmo u ntl a stl plynovodu……………….... 1 m
 ochranné pásmo u ostatních plynovod✏ a p�ípojek….... 4 m

 6.3) Telekomunikace 
 V✓p�ípad⌦ pokrytí pot�eb nabídkou telekomunika�ních slu⌘eb je t�eba po�ítat s✓p�ím⇣m napojením 
nemovitostí na p�ístupovou (místní, ú�astnickou) telekomunika�ní sí� s✓min. kapacitou  2x2 páry/1 RD �i bytovou 
jednotku.
 P�ipojení k✓ú�astnické sít B�íství jejím roz�í�ením z✓p�íslu�n⇣ch ozna�en⇣ch uzl✏ (z nejbli⌘�ích TR/
tra�ov⇣ch rozvád⌦�✏, SR/sí�ov⇣ch rozvád⌦�✏, ÚR/ú�astnick⇣ch rozvád⌦�✏ – nejbli⌘�ích podúst�eden), co⌘ m✏⌘e 
b⇣t up�esn⌦no v✓rámci dal�í fáze projektové p�ípravy. B�íství p�íslu�í k telekomunika�nímu obvodu MTÚ (ÚTO 
Nymburk).
 Rozvoj stávající kabelové ú�astnické sít⌦ bude realizován v✓�e�eném území formou podzemních 
kabelov⇣ch tras v�etn⌦ stani�ních kabel✏. 

- Ochranná pásma telekomunika�ních za�ízení:
 Ochranná pásma jsou dána zákonem �. 151/2000 Sb., resp. zákonem �.127/2005 Sb., o elektronick⇣ch 

komunikacích.
 U telekomunika�ních za�ízení pak �iní v p�ípad⌦:
 - kabelového vedení p�ístupové sít⌦ voln⌦ ulo⌘eného 1,5 m na ob⌦ strany od krajních kabel✏
 kabelového vedení v ochranné konstrukci 1,5 m od okraje v⇣kopové r⇣hy
 

 6.4) Koordinace in�en�rsk�ch sítí
 Ta je z✓prostorového hlediska upravena �SN 73 6005, která je návrhem �e�ení respektována.
 Koordinace prostorového uspo�ádání vedení technického vybavení (koordinace je dána p�edev�ím 
zp✏sobem jejich ukládání) ve ve�ejném prostoru dle �SN 73 6005 m✏⌘e b⇣t nabízena klasickou variantou. 
Schematick⇣ p�í�n⇣ �ez uspo�ádání sítí v prostoru komunikace (“C”) je sou�ástí grafické p�ílohy �. 5. Dal�í 
doporu�enou variantou odpovídající lépe obsluze objekt✏ nadstandardního bydlení („nadstandardní objekty není 
logické obsluhovat technicky podstandardn⌦“) je prostorov⌦ úsporné �e�ení p�i ukládání in⌘en⇣rsk⇣ch sítí do 
sdru⌘ené trasy (nap�. multikanál Sitel) - viz. obr. na konci kapitoly.
      Pro tuto druhou variantu je doporu�eno vyu⌘ít jako adekvátního podkladu  DOS.T 09 Zp✏soby 
ukládání in⌘en⇣rsk⇣ch sítí. doporu�en⇣ standard technick⇣. Praha: �KAIT, 1998, dále typového podkladu TP 103 
Navrhování obytn⇣ch a p⌦�ích zón: Technické podmínky. Praha: MDS �R – OPK, vyd. KAURA publishing, 2008. 
ISBN 80-902527-0-2 �i nap�. Sdru⌘ené trasy in⌘en⇣rsk⇣ch sítí v✓urbanizovan⇣ch územích. Praha: kol. autor✏, �VUT, 
2010. ISBN 978-80-01-04706-4.
 Pozn.: K detailnímu návrhu �e�ení m✏⌘e dojít a⌘ na základ⌦ zp�esn⌦ní zadání v✓dal�ím stupni 
projektové p�ípravy.
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7)  NÁVRH ⇤E⌅ENÍ VE⇤EJN⇧CH PROSTRANSTVÍ, ZELE⇥

 7.1) Koncepce návrhu
 Ve studii jsou navr⌘eny r✏zné dimenze a charakter uli�ních prostranství (cesty pro p⌦�í  - chodníky, 
smí�en⇣ pohyb aut a p⌦�ích, hlavní p�ístupová komunikace s obrati�t⌦m, odpo�inková místa s p�evahou zelen⌦). 
 Územní studií je navr⌘eno stromo�adí do uli�ního prostoru a to podél páte�ní komunikace a obrati�t⌦ 
(A), dále podél v⇣chodního úseku navr⌘ené komunikace (A) a podél ji⌘ního úseku navr⌘ené komunikace (v⌦tev 
D). Dal�í stromy mo⌘no umis�ovat do pobytového prostoru obytn⇣ch ulic (v⌦tve B-H) - viz. schematické p�í�né 
�ezy a do p�edzahrádek (ideáln⌦ s domovsk⇣mi stromy u ka⌘dé stavby RD).  Z hlediska ve�ejného prostranství je 
pro ve�ejnost ur�ena zele↵ a odpo�inková plocha pro sportovní plácek a zele↵  v koncové poloze páte�ní 
komunikace (v návaznosti  na obrati�t⌦ a parkovací stání). Tato plocha bude slou⌘it ob⌦ma lokalitám a bude mít 
charakter ve�ejn⌦ prosp⌦�ného opat�ení pro obyvatele obou lokalit i navazující stávající zástavby. Ve�ejná zele↵ je 
navr⌘ena na nejvy��ím míst⌦ a stane se tak po osazení pat�i�nou zelení místní lokální dominantou. Vzhledem k 
p✏vodu jména B�íství~✓b⇤est, co⌘ zna�í jilm, je doporu�eno vysadit do této polohy mal⇣ jilmov⌃ háj.
 Byl prov⌦�en po⌘adavek z ÚP na poz. parcele 113/47 prov⌦�it mo⌘nost rozvoje ve�ejného prostranství - 
ve�ejné zelen⌦. Na ji⌘ním okraji u obrati�t⌦ byla vymezena �ást pozemku pro toto vyu⌘ití.
 Návrhem je spln⌦n zákonn⇣ po⌘adavek dle §7 odst. 2 vyhl. 501/2006 Sb. tzn.: "Pro ka⌘dé dva hektary 
zastavitelné plochy bydlení, rekreace, ob�anského vybavení anebo smí�ené obytné se vymezuje s✓touto 
zastavitelnou plochou související plocha ve�ejného prostranství o✓v⇣m⌦�e nejmén⌦ 1000 m2; do této v⇣m⌦ry se 
nezapo�ítávají pozemní komunikace." Pro zástavbu je navr⌘eno celkem cca 5,2 ha ~ plocha ve�ejné zelen⌦ má 
celkem 2600 m2, co⌘ je dosta�ující.

 7.2) Hlavní principy slu↵ící venkovskému parteru - uli⌥nímu prostranství:
 Návrhem je v dal�ích stupních projektové p�ípravy doporu�eno vycházet z t⌦chto zásad:
- Pro docílení pat�i�né estetiky je nezbytné pracovat s jednotícími prvky obvykl⇣mi ve venkovském 

prostoru - nap�. travnaté �iroké pásy, stromo�adí, jednotná v⇣�ka a typ oplocení apod. 
- V uli�ním prostranství  - zejména v ro�tu obytn⇣ch ulic by m⌦ly b⇣t navrhovány m⌦kké linie travnat⇣ch 

povrch✏ a cest v jedné úrovni. Prostorov⌦ tvrdá �e�ení, kde se v⇣�kov⌦ segreguje provoz - vozovka s 
v⇣razn⇣mi obrubníkov⇣mi lemy se nehodí do venkovského kontextu.  

- Nem⌦ly by b⇣t pou⌘ívány materiály a konstruk�ní �e�ení, které odkazují na m⌦stsk⇣ parter (nap�. 
velkoformátové kamenné desky, betonové prefabrikáty - zámková a probarvovaná dla⌘ba), ale 
v⇣hradn⌦ materiály, které jsou místn⌦ obvyklé a vycházejí z místního charakteru prost�edí. M⌦lo by 
p�evládat zatravn⌦ní, které je zde p�irozenou úpravou voln⇣ch ve�ejn⇣ch prostranství. 

- Nádoby na komunální odpad budou umis�ovány na vlastních pozemcích v nikách.

 7.3) Zele  na ve⌦ejn�ch prostranstvích
 Zv⇣�ená pozornost je v⌦nována vybavování ve�ejn⇣ch prostranství stromy a stromo�adími. V⇣znam 
strom✏ ve ve�ejn⇣ch prostranstvích není pouze reprezentativní, stromy v⇣razn⌦ p�ispívají k pobytové kvalit⌦ 
prostoru, sni⌘ují pra�nost a zvlh�ují vzduch.
 Do sadov⇣ch úprav nutno navrhovat jen stanovi�tn⌦ a geograficky p✏vodní d�eviny (nevhodné pro 
venkovsk⇣ prostor jsou komponované v⇣sadby s nep✏vodními druhy d�evin nap�. exotického charakteru - zerav 
thuja apod). D�eviny umis�ujeme logicky a s rozvahou, p�ípadn⌦ s drobn⇣mi prvky obohacujícími parter 
(sousedské lavi�ky na p�edzahrádkách, jednoduché herní prvky pro herní plácky). Vlastní v⇣b⌦r vhodné d�eviny 
provede odpov⌦dn⇣ projektant na základ⌦ dohody s Obcí B�íství.

Obecn⌦ platí tato doporu�ení:
- d�eviny budou osazeny ve velikosti 20 % kone�ného vzr✏stu; stromy se zakládají sadbou 10 - 12 let⇣ch 
 odrostk✏ /12-14-16/ s balem, dosahující min. v⇣�ky 2 - 2,5 m.  Do uli�ních stromo�adí musí b⇣t stromy  
 vyv⌦tvené na podchodnou v⇣�ku.  K v⇣sadb⌦ d�evin do izola�ní zelen⌦ jsou naopak doporu�eny  
 d�eviny zav⌦tvené nízko od zem⌦, základní sadbu v izola�ní zeleni doporu�eno doplnit 4-6 let⇣mi  
 odrostky, tzv. �pi�áky, v⇣�ky min. 125 - 150 cm nebo sadbou /8-10-12/ s balem; d�eviny umíst⌦né ve  
 vazb⌦ na volnou krajinu nutno chránit proti okusu; 
- ke�e v✓porostech budou vysazeny v✓�achovnicovém sponu, ke�e v✓⌘iv⇣ch plotech do �ad (2)3-4 ks/bm,  
 u mén⌦ vzr✏stn⇣ch druh✏ 4-6 ks/bm;  
- v parkov⇣ch plochách a v✓prostorech p�edzahrádek (travnaté pásy v uli�ním prostoru) bude zalo⌘en  
 v⇣sevem klasick⇣ parkov⇣ trávník p�i pou⌘ití travního semene v✓dávce 25 g/m2.   

 7.4) Stromy a in�en�rské sít�

V⇣sadbová plocha
 Pro strom musí b⇣t zaji�t⌦na minimální v⇣sadbová plocha. V⇣sadbová plocha se musí nacházet mimo
 zhutn⌦lé vrstvy a neproko�enitelné materiály, zpravidla z✏stává volná anebo zakrytá m�í⌘í. Její 

minimální �í�ka je 0,8 m a minimální velikost je 2 m2 pro stromy s malou korunou, 4 m2 pro stromy 
se st�ední korunou a 9 m2 pro stromy s velkou korunou.

Plocha pro vsak de��ové vody
 Pro strom musí b⇣t zaji�t⌦na dostate�ná plocha pro vsak de��ové vody a provzdu�↵ování. Velikost této
 plochy je zpravidla pro stromy s malou a st�ední korunou nad 6 m2 a pro stromy s velkou korunou
 nad 10 m2. Plocha pro vsak de��ové vody se �e�í bu  jako otev�ená p✏da, nebo dla⌘bou v suchém lo⌘i 

se �irokou spárou, p�ípadn⌦ jin⇣m krytem, kter⇣ propou�tí vodu a vzduch (nap�. písek, �t⌦rk).
 Pokud to místní podmínky nebo zvolené architektonické �e�ení (nap�. pou⌘ití velkoplo�n⇣ch materiál✏
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 kryjících svrchní vrstvu p✏dy) nedovolí, je mo⌘né po⌘adavek nahradit stavebn⌦ technick⇣mi a 
vegeta�n⌦ technick⇣mi prvky.

Ko�enov⇣ prostor
 Ko�enov⇣ prostor zahrnuje objem p✏dy, ve kterém m✏⌘e strom ko�enit. Ko�enov⇣ prostor musí 

zabezpe�it statiku stromu a umo⌘nit proko�en⌦ní v dostate�ném rozsahu, jeho velikost odpovídá 
zpravidla 1/10 projek�ního objemu koruny.

Minimální vzdálenosti podzemních sítí od paty kmene stromu
 - Vodovod 1,5 m; 1,0 m p�i obnov⌦ a s pou⌘itím technick⇣ch opat�ení
 - Kanalizace 3,0 m bez omezení; 1,5–3,0 m, je-li stoka do hloubky 5 m a s pou⌘itím   
  technick⇣ch opat�ení; 1,0 m pro p�ípojky s pou⌘itím technick⇣ch opat�ení
 - Plynovod 2,5 m; 1,5 m s pou⌘itím technick⇣ch opat�ení
 - 1 kV 1,0 m; 0,5 m s pou⌘itím technick⇣ch opat�ení
 - 22 kV 1,5 m; 1,0 m s pou⌘itím technick⇣ch opat�ení
 - Ve�ejné osv⌦tlení 1,0 m; (kabely) 0,5 m s pou⌘itím technick⇣ch opat�ení
 - 5,0 m vzdálenost patky sto⌘áru, v⌘dy v�ak mimo v⇣sadbov⇣ prostor elektronické   
 komunikace 1,0 m; 0,5 m s pou⌘itím technick⇣ch opat�ení
Vzdálenosti se vztahují jak na hlavní trasy, tak na jednotlivé p�ípojky.

 Za technická opat�ení se pova⌘ují p�ípady, kdy se:
 a) sít⌦ ukládají d�íve ne⌘ plánovan⇣ strom:
 - pokládka sítí do chráni�ek;
 - ulo⌘ení protiko�enové zábrany v úseku ko�enového prostoru a trasy sít⌦;
 b) sít⌦ ukládají v blízkosti stojícího stromu:
 - provle�ením v chráni�ce (podvrtáním);
 - ru�ní v⇣kop nebo s pou⌘itím odsávací techniky; o�et�ení ko�en✏, zásyp ko�enového prostoru   
 speciálním substrátem pro stromy.
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8)  P⇤ÍLOHA

Fotodokumentace - n�které p⌦íklady kvalitní zástavby na venkov�

     

 p⌅íklad kvalitní architektury, vhodné pro bydlení na venkov⇤ - rodinné domy v Popovi⇥kách (autor Ing. arch. Ján Stempel)

 p⌅íklad kvalitní architektury, vhodné pro bydlení na venkov⇤ - rodinn⌥ d⌃m B⌅evnice (autor Ing. arch. Martin Barto⇧)
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