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A) Textová část 

 

1. Základní údaje 

1.1. Identifikační údaje 
Název akce :  Územní studie zástavby lokality Z3 Semice 
Místo :  k.ú. Semice 
Pořizovatel : Městský úřad Lysá nad Labem, odbor výstavby a životního prostředí 
Zpracovatel zadání : Ing. Markéta Kučerová, referent odboru výstavby  
 a životního prostředí 
Zhotovitel : Ing.arch Vladimír Kapička, nám. Bedřicha Hrozného 1737,  

289 22, Lysá nad Labem, ČKA 00874,  IČO: 10223924  
Spolupráce na dopravním řešení : Ing. Zdeněk Fiedler   

 
1.2. Cíle pořízení územní studie 

Plocha Z3 o výměře 1,51 ha, je územním plánem Semic označena jako BV-N – bydlení 
v rodinných domech – venkovské. Cílem územní studie je především navržení připojení 
této lokality na stávající veřejnou infrastrukturu a řešení veřejné infrastruktury i uvnitř dané 
plochy, a rozdělení plochy na jednotlivé stavební pozemky. Účelem územní studie je 
získání podkladu, který bude sloužit pro rozhodování v území.  
 

1.3. Rozsah řešeného území 
Řešené území – plocha Z3 je znázorněna níže na výřezu koordinačního výkresu 
územního plánu Semic. Plocha se nachází východně od centra Semic. Celý územní plán 
je zveřejněn na https://mestolysa.cz/cz/uzemni-planovani/uzemni-plan-semice/vydany-up-
semice-s-ucinnosti-od-12-10-2018 
 

 
Územní studie je zpracována nad digitální katastrální mapou. Plocha řešeného územní 
studií může být rozšířena, z důvodu nezbytného napojení na dopravní a technickou 
infrastrukturu.  
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1.4. Podklady pro zpracování územní studie 

Základním podkladem pro zhotovení územní studie byl územní plán Semice z roku 2018,  
Katastrální mapa v měřítku 1 : 1000, 
Jednání s majiteli pozemků, 
Projednání podkladů se správci sítí, dopravy a majiteli pozemků. 
 
 

2. Vymezení území a širší vztahy 

 
2.1. Vymezení řešeného území 

Studie řeší lokalitu v územním plánu obce Semice s označením zastavitelné plochy Z3. 
Plocha má způsob využití BV-N –plochy bydlení v rodinných domech - venkovské: 
 
a) využití plochy  
Převažující využití : - bydlení v rodinných domech se zahradami a možností 

chovatelského a pěstitelského zázemí pro samozásobení a příměsí 
nerušících obslužných funkcí místního významu.  

 
Přípustné využití : - rodinné domy 
 - stavby ubytovacího zařízení, penziony 
 - bytové domy 
 - veřejná zeleň, veřejná prostranství a rekreační zeleň s prvky 

drobné architektury a mobiliářem pro rekreaci 
 -zahrady a vybavení zahrad (např. skleníky, včelíny, bazény, 

pergoly,altány, zahradní domky, kůlny, apod.) 
 - doplňkové stavby ke stavbě hlavní (garáže, dílny, apod.) 
 - ochranná, vyhrazená zeleň 
 - vodní plochy, retenční nádrže 
 - technická infrastruktura 
 - dopravní infrastruktura 
 - provádění pozemkových úprav 
 
Podmíněně přípustné využití : 

-za předpokladu prokázání, že řešením ani provozem pozemků, 
staveb a zařízení nedojde ve vymezené ploše ke snížení kvality 
prostředí a pohody bydlení, zejména z hlediska hladiny hluku, 
vibrací, čistoty ovzduší, apod.: 
- stavby a zařízení pro maloobchodní a stravovací služby 
- stavby a zařízení pro nerušící výrobu, servis a služby do 100m2 
zastavěné plochy (např. opravny osobních vozidel, řemeslnické 
dílny, prodejny spotřebního zboží, kadeřnictví, apod.) 
- stavby a zařízení péče o děti, školská zařízení 
- zdravotnické stavby a jejich zařízení 
- stavby a zařízení pro sociální služby (domy s pečovatelskou 
službou a domovy důchodců) 
- stavby a zařízení pro sport a relaxaci 
- stavby a zařízení pro turistiku a agroturistiku 
- stavby a zařízení pro kulturu a církevní účely 
- stavby a zařízení pro administrativu-stavby s doplňkovým 
zemědělským hospodářstvím a chovem hospodářského zvířectva 

 
Nepřípustné využití :  
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- veškeré stavby a činnosti nesouvisející s převažujícím, 
přípustným a podmíněně přípustným využitím 

 
 
Podmínky prostorové uspořádání a základní podmínky ochrany krajinného rázu : 

- výšková hladina zástavby nepřekročí 2 nadzemní podlaží + 
podkroví 

- výšková hladina hřebenu střechy nepřekročí 10 metrů  
- koeficient zastavění max. 40 % 

 
2.2. Širší vztahy 
Území vymezené územním plánem Semice se nachází ve východní části obce na jižním 
okraji zástavby. Na západě lokality jsou pozemky vymezené vodotečí, od severu stávající 
zástavbou a od východu komunikací ve směru na Velenku. Směrem na jih přiléhají pole. 
Územním plánem je lokalita označená jako Z3 se způsobem využití BV-N – plochy 
bydlení v rodinných domech – venkovské. 
 
2.3. Historie území 
Území se nachází v těsné blízkosti zástavby. Na pozemky navazuje plocha zemědělské 
výroby a skladování. Vlastní plocha lokality Z3 byla využívaná k zemědělské produkci a 
výrobě. 
 
2.4. Charakter území 
Charakter řešené lokality tvoří pole a zahrady. 
 
2.5. Ochranná pásma  
V zájmovém území, na jeho jihovýchodní části, se nachází vzdušné vedení VN 
s ochranným pásmem 7m od krajního vodiče. 
Částečně do lokality od západu zasahují plochy smíšeného nezastavěného území 
přírodní = zeleň podél vodoteče, která je vymezená územním plánem. 
 
2.6.  Ochrana a rozvoj hodnot v území 
V současné době má lokalita charakter polí, zahrad a zemědělské výroby. 
Výhledově se dá předpokládat, že dojde k rozvoji zástavby přilehlé k sídlu s vysokým 
podílem zeleně. Lokalita navazuje směrem na sever na původní zástavbu obce. Nově 
navrhované pozemky zástavby dotvoří charakter obce. Od jihu navazují plochy polí, která  
tvoří v rovinaté, převážně zemědělsky obdělávané krajině, významný krajinný prvek. 
Území se nenachází v žádném ochranném pásmu památkově chráněných objektů ani v 
zóně takovéto ochrany.  
 
 

3. Urbanistická koncepce 

 
Urbanistická koncepce je daná schváleným územním plánem, který územní studie 
zástavby akceptuje. 
Při stanovení využití ploch se bude  vycházet z charakteru okolní zástavby, možností 
přístupu na pozemky a požadavků vlastníka pozemků. 
V současné době je část plochy přístupná vjezdem po pozemku 410/30, který slouží pro 
přístup k plochám zemědělské výroby na sousedních parcelách. Vjezd je však příliš úzký 
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a půdorysně zakřivený, takže se nehodí pro obousměrný přístup k navrhované zástavbě 
nových rodinných domů. 
V územní studii zástavby lokality Z3 Semice je navržena nová obslužná přístupová 
komunikace s obratištěm. 
Předpokladem pro rozvoj plochy je zasíťování území. Nově navržené jsou hlavní přívodní 
řady vody, kanalizace, zemního plynu a elektřiny z prostoru ulice ve směru na Velenku. 
Z hlediska plánování výstavby se uvažuje o rozvoji zástavby rodinnými domy. Při 
zástavbě pozemků je však nutné nejprve zajistit dostatečný rozměr uličních prostor a 
zavedení inženýrských sítí. 
Teprve po vytvoření dostatečných prostorových podmínek pro uliční prostory a zavedení 
inženýrských sítí, bude možné přikročit k plánování zástavby rodinnými domy. 
Plochy pro bydlení dle Vyhl. č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využití území – 
rodinné domy. 
Podle územního plánu bude pás podél vodoteče na západní straně lokality tvořit plochu 
zeleně s označením NSp-S – plochy smíšené nezastavitelného území přírodní. Další 
plocha zeleně – travnatá – je vymezena pod trasou a ochranným pásmem vzdušného 
vedení VN na jihovýchodním cípu lokality. Spolu s prostory ulic budou plochy zeleně tvořit 
veřejná prostranství (celková výměra veřejných prostranství 5.918m2). 
 
Členění ploch, jejich popis a parametry, dle územního plánu, vyhovují záměru 
studie a studií jejich členění popis a parametry nebyly měněny. 
 
Při schvalování využití funkcí jednotlivých ploch, v souladu s územním plánem a zásahů 
do krajiny, doporučujeme přihlédnout k níže uvedeným připomínkám : 
 
Architektonické regulativy budou směřovat zejména k : 

1. umístění objektů na pozemku. Lokalita má charakter okraje zástavby obce 
v kontaktu s okolními poli, která tvoří krajinný prvek. Velikost pozemků odpovídá 
rozvolnění zástavby směrem na jih. 
Předpokládá se stanovení stavebních čárv linii domů 3 až 6 od severu k uliční čáře ve 
vzdálenosti 7m. Jednotlivé objekty rodinných domů, garáží, přístřešků pro parkování 
a drobné stavby by neměly být umísťované blíže než 7m od uliční čáry,  

2. umístění jednotlivých objektů - vzájemné odstupy rodinných domů budou řešené 
podle vyhlášky o obecných požadavcích na využívání území, v platném znění (Vyhl. 
501/2006 Sb.), 

3. výška zástavby do 10m - objekty max. do 2 nadzemních podlaží – s využitelným 
podkrovím, dle územního plánu 

4. koeficient zeleně = 0,4 
5. podlaha přízemí nejméně v úrovni 0,15m nad přilehlým upraveným okolním terénem, 
6. regulaci tvaru sklonu střech rodinných domů – není požadovaná. Nejsou přípustné 

ploché střechy. Je doporučeno sklony střech přizpůsobit tradiční zástavbě Obce. 
7. střešní krytiny – keramické nebo betonové tašky, 
8. oplocení z hlediska výšky do max. 1,8m od terénu. Neplné oplocení, případné 

podsazení oplocení zelení, 
9. na pozemku nutnost vytvoření vlastního garážového nebo odstavného stání, 

garáže mohou být vestavěné i oddělené od stavby rodinného domu, musí být 
umožněno odstavení dvou vozů na pozemku,  

10. likvidaci dešťových vod řešit na vlastním pozemku, je doporučeno řešit maximum 
zpevněných ploch jako částečně propustné. 
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11. likvidace komunálních odpadů bude řešena umístěním popelnicové nádoby na 
vlastním pozemku. U vjezdu do lokality (vedle parkoviště) je navrhované místo pro 
kontejnery na tříděný odpad. 

Etapizace 
Stavebník předpokládá řešení realizace zástavby po etapách. V první etapě by měly být 
realizované domy s označením č. 1 až č. 6. S tím by byla řešena přístupová komunikace 
tak, že by byl vybudovaný odklon vozovky pro domy č. 7 a 8 v délce nejméně 10m od 
kraje vozovky linie domů 3 až 6, který by sloužil jako obratiště ve tvaru písmene T. 
Pokud by následně byla realizovaná výstavba domů č. 7 a 8, byla by část vozovky 
prodloužená až k parcele č. 8, kde by bylo obratiště ve tvaru „kladiva“ pro nákladní vozy 
ve stísněných poměrech. 
 
 

4. Návrh dopravního řešení 
 
Lokalita je přístupná ze stávající silnice 3308 ve směru na Velenku. Přístupová 
komunikace k rodinným domům má obslužný charakter. Šířka uličních prostor (mezi ploty) 
bude min. 8m. Šířka vozovky 6m. Povrch vozovky bude asfaltový nebo dlážděný 
z betonových prvků. V souběhu povede po komunikaci pěší trasa. 
Ve zúžených prostorech uličního prostoru a v zatáčkách je navržena korekce profilu tak, 
aby byl zajištěný bezpečný průjezd.  
V koncových polohách vozovek bude vytvořené obratiště pro nákladní vozidla ve tvaru 
„kladiva“ ve velmi stísněných poměrech. 
Doprava v klidu bude zajištěna odstavením vozidel na vlastním pozemku. Na každém 
pozemku musí být zajištěné stání nejméně pro dva osobní vozy. Je nepřípustné 
odstavování vozidel v uličním prostoru. V místech obratišť bude zakázané parkování - 
stání. 
Část pozemku pod ochranným pásmem vzdušné trasy elektrického vedení není vhodná 
pro zástavbu. V tomto místě bude umístěná zeleň a odstavná parkovací plocha pro 6 
osobních vozů a místo pro kontejnery na tříděný odpad. 
 
 

5. technická infrastruktura 

Z hlediska technické infrastruktury není území pokryté inženýrskými sítěmi. Napojení 
lokality na stávající rozvody v obci bude řešené ze stávajících rozvodů podle pokynů jejich 
správců. 
 
Veřejná prostranství : 
Před řešením zasíťování by mělo být vyřešené vymezení uličních veřejných prostranství 
na profil s požadovanou šířkou. Dle vyhl. č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na 
využívání území, ve znění pozdějších předpisů. Umístění inženýrských sítí v uličním 
prostoru je dáno normou ČSN 73 6005.  
Podle územního plánu je územní studie řešena jako plocha vymezená k zástavbě.  
 
Elektrická energie : 
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Územní plán nepředpokládá s umístěním trafostanice do lokality. Rozvody elektrické 
energie budou v lokalitě řešené podle rozvojových předpokladů správců. 
Pilířky pro měření budou umístěné na hranici soukromých pozemků a budou zděné, 
společně i pro zemní plyn. 
 
Zásobování vodou : 
Vodovodní řad bude napojený na stávající hlavní řad v ulici ve směru na Velenku. 
Vodovodní řad bude osazený požárními hydranty v požadovaných vzdálenostech.  
 
Odkanalizování : 
Navržené je napojení lokality na hlavní řad splaškové kanalizace v ulici ve směru na 
Velenku. Napojení bude podmíněné stanoviskem správce kanalizační sítě. 
Vsakování dešťových vod na pozemcích staveb pro bydlení bude splněné, jestliže poměr 
výměry části pozemku schopné vsakování dešťové vody k celkové výměře pozemku bude 
činit nejméně 0,4. 
 
Zásobování zemním plynem : 
Podle předpokladu stavebníka budou rodinné domy vytápěné tepelnými čerpadly 
v kombinaci s elektřinou. V této fázi není uvažováno se zavedením zemního plynu. 
 
Závlahy 
V severní části území je v územním plánu zakreslena trasa závlah. Ve vyjádření správce 
je však uvedeno, že v území nejsou trasy závlahových zařízení. 
 
 

6. Podmínky pro ochranu veřejného zdraví a pro požární ochranu, 

Hlavní sběrná komunikace je vedena po východním okraji území – ulice ve směru k 
Velence. Z této ulice nebude řešený přístup z žádnému z rodinných domů. 

Z hlediska přístupnosti území, ve vazbě na dosavadní uliční síť, je doporučené 
rozšíření nároží navrhovaných uličních prostor k budoucím rodinným domům. Tím bude 
dosaženo příznivé možnosti výhledu a zaoblení okrajů vozovky v napojení. Dimenze 
vozovek bude v dalším stupni projektovaná tak, aby byl zajištěný bezproblémový případný 
průjezd pro požární a záchranná vozidla.  

Pro zajištění odběru požární vody bude navrženo na vodovodních řadech osazení 
hydrantů. 

Základní požadavky řešení civilní ochrany byly stanoveny ve 
schváleném územním plánu. Požadavky civilní ochrany při využití území jsou obsaženy 
ve vyhlášce č. 380/2002 Sb., k přípravě a provádění úkolů ochrany obyvatelstva.  

V hlavních rysech je uvedeno, že civilní ochrana pro obyvatele rodinných domů a 
rekreačních objektů spočívá v ukrytí v rámci individuelních staveb. Budování společných 
zařízení v obytné zóně není uvažováno. 

a) opatření vyplývající z určení záplavových území a zón havarijního plánování : 

Ohrožení území povodněmi z hydrologických příčin : Hranice záplavového území 
stanoveného ani aktivní zóna záplavového území nezasahují do řešeného území  

b) umístění stálých a improvizovaných úkrytů : 
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 V prostoru územní studie je navrhována výstavba izolovaných rodinných domů. 
Případné úkryty budou řešeny pro obyvatele staveb individuelně v rámci jednotlivých 
objektů. Úkryty budou řešeny podle druhu ohrožení vhodným způsobem (např. 
utěsnění prostor, zabezpečení otvorů, shromážděním zásob apod.), dle pokynů 
sdělovacích prostředků). 

Není předpoklad shromažďování většího počtu osob v prostoru zóny.  

c)  ubytování evakuovaného obyvatelstva : 

Ukrytí a ubytování obyvatelstva bude řešeno individuelně v rodinných domech. 
V případech zničení objektu nebo ohrožení v důsledku mimořádné události je řešeno 
ubytování Obecním úřadem při výkonu státní správy za účelem ochrany ukrytí osob 
před hrozícím nebezpečím podle „Souhrnného plánu ukrytí obce“.  

 S novou výstavbou stálých úkrytů není počítáno v řešené lokalitě. Při realizaci zástavby 
bude ukrytí zajištěno pouze formou improvizovaných úkrytů.  

d)  skladování materiálu civilní ochrany a humanitární pomoci : 

 Systém výdeje prostředků pro individuální ochranu (PIO) obyvatel řeší Havarijní plán 
obce. V řešené lokalitě územní studií nejsou navrženy žádné objekty pro skladování a 
výdej PIO. 

e) zdravotnické zabezpečení obyvatelstva : 

Zdravotnické zabezpečení obyvatelstva bude řešeno v rámci obvodů praktickými lékaři.  

f) ochranu před vlivy nebezpečných látek skladovaných v území : 

V hranicích řešené zóny se nachází pouze bydlení individuelní.  

g) umístění nově navrhovaných objektů zvláštního významu : 

 V lokalitě nebudou umístěny objekty zvláštního významu. 

h) nouzové zásobování obyvatelstva vodou a elektrickou energií : 

 Zabezpečení pitné vody je v území řešeném územní studií zajištěno v současné době 
organizací VaK Nymburk. V případě znečištění nebo selhání zdrojů nebo systému 
zásobování pitnou vodou je nouzové zásobování obyvatelstva zajišťováno organizací 
VaK Nymburk. Nouzové zásobování je možné např. přistavením cisteren s pitnou 
vodou nebo organizovaným dovozem balené pitné vody. 

i) záchranné, likvidační a obnovovací práce pro odstranění nebo snížení škodlivých 
účinků kontaminace, vzniklých při mimořádné události. 

 Územní nároky na organizaci záchranných, likvidačních a obnovovacích prací nebo 
dekontaminaci území a užívaných prostředků nebyly v rámci územní studie uplatněné. 

j) zřízení humanitární základny. 

 V řešené lokalitě není uvažováno se zřízením humanitární základny. 

k)  požární nádrže a místa k odběru vody k hašení požárů. 

 Na vodovodních řadech budou osazené požární hydranty. Jedná se o místa pro 
případné plnění mobilní požární techniky. Rozmístění hydrantů bude ve vzdálenostech 
po 300 m. Hydranty budou označeny tabulkami na zdivu, případně na oplocení 
pozemků. 
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7. Komplexní odůvodnění navrženého řešení 
 
Hlavním cílem a účelem územní studie bylo zhotovení územní studie, což je požadováno 
v územním plánu obce Semice. Územní studie je prvním předpokladem pro rozhodování 
v území. 
Ze strany vlastníka pozemků je zájem o realizaci zástavby. 
Investice do inženýrských sítí by měla být prvotním krokem, který bude rozhodovat o 
zástavbě lokality. 
Účelem bylo pořízení územní studie, neboť podmínky pro využití území jsou dostatečně 
ošetřené územním plánem. Bez zpracování územní studie, dané územním plánem, však 
není možné pokračovat v rozvoji přípravy zástavby lokality. 
Z hlediska realizace zásahů do území je předpokládaná etapizace, kdy v první řadě by 
byla realizovaná skupina objektů č. 1 až č. 6. V následné etapě by se přikročilo k řešení 
zástavby objektů č. 7 a č. 8. 
 
Z hlediska platného územního plánu zpracovatel územní studie v maximální možné míře 
respektoval požadavky zadání územní studie.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


