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2. Předmět studie 

2.1 Účel pořízení Územní studie Modřišice - ZBV 13 – 1. část 

Územní studie části obytné zóny ZBV 13 v Modřišicích vychází z Územního plánu 
Modřišice, dle kterého je rozhodování v lokalitě ZBV 13 podmíněno zpracováním 
územní studie. 

Účelem Územní studie lokality ZBV 13 je v souladu s § 30 odst. 1 stavebního 
zákona navržení, prověření a posouzení možných řešení vybraných problémů 
při rozvoji v tomto území.  

Řešené území má rozlohu cca 0,3 ha. Na západní straně přímo navazuje 
na stávající zástavbu rodinných domů, na jižní straně je ohraničeno krajskou 
silnicí směr Turnov - Vyskeř. Podkladem pro zpracování studie byla katastrální 
mapa se zákresem vlastnických vztahů a Územní plán Modřišice. 

2.2 Cíle pořízení Územní studie Modřišice - ZBV 13 – 1. část 

1)  V rámci územní studie se řeší následující problémy koncepce funkčního 
využití území: 

- řešení veřejné dopravní infrastruktury v dané lokalitě 

- řešení veřejné technické infrastruktury v dané lokalitě 

- umístění, prostorové a architektonické uspořádání staveb  
 

2)  Územní studie stanovuje a upřesňuje podmínky prostorového uspořádání 
výstavby, které jsou dané Územním plánem Modřišice pro příslušná funkční 
využití. 

2.3 Rozsah zpracování Územní studie Modřišice - ZBV 13 – 1. část 

Území řešené územní studií je v Územním plánu Modřišice součástí lokality 
ZBV 13  – plochy Bydlení venkovského charakteru. 

Tato územní studie zahrnuje pouze část lokality ZBV 13 a to pozemky p. č. 712/9, 
712/22 v katastrálním území Modřišice. Pozemek p. č. 712/8 je v Územním plánu 
Modřišice řešen jako stabilizovaná „plocha silniční dopravy – komunikace místní“ 
bez podmínky zpracování územní studie. Pozemek je do studie zahrnut z důvodu 
účelnosti a přímé návaznosti na plochu ZBV13. 

3. Širší územní vztahy, charakteristika území a původní využití území  

Řešené území se nachází na jižní straně obce Modřišice v osadě Podháj 
na pozemcích p. č. 712/9 , 712/22 , 712/8. Území je rovinaté mírně svažité 
k severu o výškovém rozdílu cca 3 m (250 – 253 m n. m). 

Dopravní napojení řešeného území na stávající síť obecních komunikací je 
na asfaltovou komunikaci p. p. č. 721/8. V této komunikaci probíhají vedení 
technické infrastruktury (veřejný vodovod, veřejný STL plynovod, rozvody elektro).  
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Na jižní straně probíhá krajská silnice p. p. č 1037/1, na kterou je příjezdová 
komunikace napojena. 

V současné době je řešené území využíváno jako orná půda (louka). 

V současné době se řeší pro zástavbu pouze část obytné zóny ZBV 13. Tímto 
řešením nebude nijak ovlivněn ani omezen budoucí rozvoj zbylé části lokality 
ZBV 13. 

Soulad s platnou územně plánovací dokumentací 

Na řešené území byl vydán Územní plán Modřišice, kde je území řešené územní 
studií vymezeno jako lokalita ZBV 13 navržená do plochy BYDLENÍ 
VENKOVSKÉHO CHARAKTERU. Podmínkou pro rozhodování v území lokality 
ZBV 13 je prověření územní studií, která podrobně vyřeší parcelaci, vymezí 
prostorové regulativy, vyřeší dopravní napojení jednotlivých parcel a napojení 
na technickou infrastrukturu a postup výstavby. 

Územní studie je v souladu s Územním plánem Modřišice. 

4. Urbanistické řešení 

Vzhledem k předešlému vývoji lze považovat základní uspořádání funkcí 
v řešeném území za stabilizované. Je snaha území obce rozvíjet v návaznosti 
na zastavěné území, přitom se vychází ze stávající struktury funkcí. Základ 
kompozičního uspořádání obce spočívá v cílevědomém vytváření urbánních zón 
s východiskem v dosavadním historicky daném uspřádání v souladu 
s dlouhodobým vývojem krajiny a osídlení. 

Obec Modřišice se soustředí na zvýšení počtu trvale bydlících obyvatel. Tato 
potřeba je reflektována návrhem ploch smíšených obytných v prolukách 
i za okrajem zastavěného území. Návrh výstavby využívá potenciálu přírodního 
prostředí a respektuje charakter zástavby, krajinný ráz i další omezující prvky. 

Snahou navrhovaného řešení je doplnit stávající zástavbu o bydlení formou 
objektů izolovaných rodinných domů vesnického charakteru při respektování 
konfigurace terénu v návaznosti na stávající síť pozemních komunikací 
a při maximální snaze respektovat parcelaci, která respektuje minimální velikosti 
stavebních pozemků, tj. min. 1200 m2. 

4.1 Regulační podmínky 

Regulace je navržena funkční a prostorová. Konkrétní stavební využití bude 
omezeno jen do té míry, do jaké je to nutné z urbanistických důvodů. Regulací je 
vymezen uliční prostor zajišťující průchodnost území pro dopravní obsluhu i pěší 
pohyb. Realizace komunikace je vázána na případný stavební rozvoj 
na pozemcích, kterými procházejí. Není tedy nutné komunikaci realizovat 
v předstihu, ale pokud se vlastníci pozemků rozhodnou pro jejich stavební využití, 
musí navrženou komunikaci respektovat.  

Navržena je parcelace a doporučené řešení nových objektů. Při vlastním projektu 
na jednotlivých pozemcích je tedy možno velikost i tvar objektů a jejich umístění 
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na parcelách upravit dle potřeb investora a návrhů projektanta při splnění 
regulativů. 

Způsob využití ploch vychází z Územního plánu Modřišice. 

4.2 Zásady architektonického a stavebního řešení  

Bydlení 

Úkolem navrhovaného řešení je doplnit stávající zástavbu o nové objekty 
pro bydlení, které jsou navrhovány jako rodinné domy venkovského charakteru 
o max. 2 nadzemních podlažích s využitelným podkrovím, o různých velikostech 
podle výměry pozemku. (min. velikost pozemku 1200 m2). 

Navrhovaná obytná zóna sousedí se stávající zástavbou rodinných domů 
venkovského charakteru. Aby byl tento charakter zachován, je umístění rodinných 
domů regulováno stavební čarou min. 3 m od hranice pozemků s komunikací. 

Odstupové vzdálenosti rodinných domů od hranic pozemků a sousedních 
rodinných domů určené prováděcí vyhláškou stavebního zákona budou 
respektovány při dodržení stavební čáry, max. zastavěná plocha domu 250 m2 

z důvodu zajištění kvality bydlení a zlepšení využití pozemků zahrad. 

Doprava 

Komunikační systém navrhovaného řešení vychází z potřeby zajistit napojení 
lokality na stávající komunikační systém obce a zajistit kvalitní obsluhu všech 
funkcí v nové zástavbě. 

Dopravní řešení obytné zóny navazuje na stávající místní obslužnou komunikaci 
a doplňuje ji tak, aby byla celá řešená obytná lokalita komunikačně obsloužena 
jak automobilovou, tak i pěší dopravou. 

Obslužná komunikace je řešena se smíšeným provozem s vozovkou s asfaltovým 
povrchem o šířce 5,5 m + zelený pás o šířce 1,25 m po obou stranách. Dopravní 
prostranství celkem tak bude o šířce 8 m.  

Pěší doprava 

Po místní komunikaci 

Doprava v klidu 

U rodinných domů bude požadována možnost parkování min. dvou automobilů 
na vlastním pozemku.  

Garáže nebo přístřešky pro auta budou přednostně navrhovány jako součásti 
stavby hlavní – vestavěné nebo přistavěné. Samostatné garáže budou 
respektovat stavební čáru. 

Veřejné prostranství – zeleň 

V navrhované lokalitě budou zeleň tvořit zahrady u jednotlivých domů. 
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Sport a rekreace 

V této lokalitě se neřeší. 

Technické vybavení území 

Přístřešky či plochy pro separovaný komunální odpad budou umístěny na hranici 
pozemku u vjezdu na pozemek. 

Konkrétní řešení jednotlivých částí návrhu je třeba dořešit v dalších stupních 
projektové dokumentace. 

4.3 Podmínky pro plochy s různým způsobem využití 

Územní studie přebírá základní podmínky z Územního plánu Modřišice. Uvedená 
jsou pouze funkční využití, která se nacházejí na území vymezeném touto studií. 

4.3.1 Bydlení venkovského charakteru (BV) 

Podmínky pro využití plochy: 
hlavní využití: Plochy bydlení venkovského charakteru jsou polyfunkční, 
hlavně určené pro bydlení v rodinných domech s plochami pozemků, které 
umožňují pěstitelskou a chovatelskou činnost i nad rámec 
samozásobitelských potřeb a pro rodinnou rekreaci v rekreačních 
chalupách. Stávající bydlení v bytových domech se nebude rozšiřovat. 
Přípustné využití: 
- bydlení v rodinných domech 
- individuální a rodinná rekreace v rekreačních chalupách 
- odstavování vozidel na vyhrazené ploše na vlastním pozemku 
- pozemní komunikace 
- nezbytné plochy technické infrastruktury 
- liniová a plošná zeleň veřejných prostranství 
- sportovně rekreační plochy – dětská hřiště 
Nepřípustné využití: 
- činnosti snižující kvalitu trvalého bydlení 
- rušit stávající plochy zeleně 
- bydlení v bytových domech 
- zemědělská a lesní výrobní činnost s účelovými stavbami – prvovýroba 
- výrobní, průmyslová a skladovací činnost s účelovými stavbami 
Podmíněně přípustné využití: 
- podnikatelská činnost (obchod a služby místního významu včetně 
ubytování) integrovaná v RD při zachování převažujících užitných ploch 
pro bydlení, nebo v samostatných jednoduchých účelových stavbách 
na vlastním pozemku, které nepřesáhnou velikost 200 m2 zastavěné plochy 
a nesmí vyvolat zvýšení nákladní i osobní dopravy nad běžnou intenzitu 
v rodinné zástavbě 
- zemědělská činnost nebo chovatelství drobného domácího zvířectva 
v jednoduchých účelových stavbách nesmí negativně ovlivňovat sousední 
obytné budovy 
- bydlení v objektech rodinné rekreace v historických chalupách musí 
splňovat podmínky pro bydlení v RD 
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- kompostování zbytků surovin z domácností a zahrad na vlastním 
pozemku, v místě nerušící okolní bydlení 
 
 
Podmínky prostorového uspořádání: 
Výšková regulace zástavby: 
- RD max. 2 nadzemní podlaží a podkroví 
- stávající bytové domy nebudou navyšovány 
- pro chráněné území dle podmínek CHKO Český Ráj 
Intenzita využití pozemků v plochách: 
- minimální plocha parcely pro RD - v zastavitelných plochách 1 200 m2 
- minimální plocha parcely pro RD - v zastavěném území 800 m2 
- maximální zastavěná plocha RD - 250 m2 
- ve stávajících plochách bydlení musí být chráněna doprovodná zeleň, 
hřiště a další rekreační zařízení na veřejných prostranstvích, využívaná 
pro účely krátkodobé rekreace 

Další podmínky  

1. Bude dodržována navržená parcelace. 

2. Při umísťování jednotlivých rodinných domů a garáží bude respektována 
nepřekročitelná stavební čára, tedy vzdálenost min. 3 m od hranic 
s komunikacemi. 

3. Stavby budou umísťovány na stavební čáru nebo rovnoběžně se stavební 
čárou. 

4. Typ střechy není předepsán. 

5. Upřednostňovat garáže jako součásti stavby hlavní – vestavěné nebo 
přistavěné 

6. Samostatně stojící garáže budou o zastavěné ploše max. 40 m2 (pro 2 osobní 
auta) o max. 1 nadzemním podlaží. 

7. Na pozemku u každého rodinného domu bude vyřešeno stání pro min. 2 
vozidla. 

8. Vjezdy na pozemky budou vždy z přilehlé veřejně přístupné dopravní 
komunikace. 

9. Na vlastním pozemku bude vyřešena plocha na tuhý komunální odpad 
přístupná pro odvoz sousedící s elektrorozvodnou skříní (pokud je umístěna 
na hranici pozemku), případně sloupkem hlavního domovního uzávěru plynu. 

10. Oplocení podél komunikace nesmí být neprůhledné s výjimkou živých plotů. 

11. Stávající vzrostlá zeleň bude maximálně respektována. 

12. Nové domy budou napojeny na veřejný vodovod. 

13. Čištění odpadních vod může být zajištěno individuálně domovní ČOV  
s likvidací odpadních vod zasakováním na vlastním pozemku investora. 

14. Nové domy budou napojeny na rozvody el. proudu. 

15. Nové domy budou mít možnost napojení na plynovod. 
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Označení parcely  výměra (m2)  max. výměra nadzemních staveb (m2) 

SP1 1590 m2 250 m2  

SP2 1426 m2 250 m2 

 

4.3.2 Plochy silniční dopravy (S) – komunikace místní 

Podmínky pro využití plochy: 
Hlavní využití: Dopravní plochy jsou monofunkční. Hlavní činností v území 
je doprava na pozemních komunikacích doplněná dopravní vybaveností 
poskytující služby pěším, cyklistům a motoristům. 
Přípustné využití: 
- automobilová doprava 

- pěší doprava 

- cyklistická doprava 

- manipulační plochy 

- odstavování vozidel – parkování, garážování 

- zastávky meziměstské autobusové dopravy 

- čerpací stanice PHM, myčky 

- integrovaná podnikatelská činnost související s provozem dopravních 

zařízení v účelových stavbách 

- veřejná doprovodná zeleň – aleje stromů, pokud to prostorové parametry 

a technické podmínky dovolí 

Nepřípustné využití: 
- činnosti využití území, které nesplňují podmínky přípustné činnosti 

v území 

Podmínky prostorového uspořádání: 
- výšková regulace: účelové stavby budou max. o 1 nadzemním podlaží 

- intenzita využití pozemků v plochách: 

-  odvodnění komunikace bude svedeno do dešťové kanalizace 
dle místních podmínek 

-  součástí komunikace může být zpomalovací opatření 
-  podél komunikace bude minimálně jednostranný pás doprovodné 

zeleně, do které nelze ukládat inženýrské sítě 
-  činnosti nesmí negativně ovlivňovat sousední obytné budovy 
-  rychlostní silnice R35 – R 22,5/80 
-  silnice III/27915, III/27920 – S 7,5/60 
-  komunikace se smíšeným provozem D1 – v šířkách 4,5 m 
-  hlavní polní cesty pro zemědělskou dopravu P3/30 – v šířkách 5,5 m 
-  chodníky – v šířkách 1,5 m 

 

Další podmínky  

1. Komunikace se smíšeným provozem – šířka veřejného prostranství 8 m: 

vozovka 5,5 m, zelený pás oboustranný 1,25 m. 

2. Odvod povrchové vody z komunikace bude realizován dešťovou kanalizací  

3. Veřejné uliční osvětlení bude řešeno jako sadové o max. výšce 5 m. 
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Limity využití území 
 

1. ZPF I. třídy ochrany 

2. CHOPAV Severočeská křída 

3. Území s archeologickými nálezy 

5. Vliv stavby na životní prostředí 

Objekty rodinných domů budou vytápěny převážně elektrickou energií jak 
přímotopným vytápěním nebo tepelným čerpadlem, případně v kombinaci 
s využitím sluneční a geotermální energie pro ohřev teplé užitkové vody 
i vytápění, nebo plynem. Snahou je eliminovat negativní vliv na životní prostředí 
při zachování minimální ekonomické náročnosti jak při realizaci, tak při provozu 
rodinných domů. 

5.1 Vliv stavby na krajinný ráz 

Nová výstavba bude evokovat přirozené postupné rozrůstání a zahušťování 
stávajících zastavěných ploch území obce Modřišice a díky terénní konfiguraci 
území i bez výrazné změny krajinného rázu.  

V případě požadavku příslušného odboru životního prostředí bude nutné 
vypracovat samostatné posouzení. 

5.2 Ozdravná opatření proti pronikání radonu 222Rn z podloží 

Jako podklad pro vypracování návrhu opatření proti pronikání radonu z podloží 
bude v dalším stupni projektové dokumentace zabezpečen posudek pro zajištění 
Radonového indexu pozemku. Posudek bude vypracován pro každý rodinný dům 
a konkrétní pozemek samostatně. 

5.3 Zemědělský půdní fond 

Navrhované řešení zástavby v lokalitě ZBV 13 obce Modřišice na plochách 
zemědělského půdního fondu – orná půda s I. třídou ochrany je v souladu 
s Územním plánem Modřišice. 

Při správních řízeních (územní řízení a stavební povolení) pro jednotlivé stavby 
bude v případě potřeby proveden přesný výpočet a odvod za zábor ZPF . 

6. Veřejná infrastruktura 

6.1 Dopravní infrastruktura 

6.1.1 Základní komunikační síť obytné zóny 

Příjezd do lokality ZBV 13 a k jednotlivým domům je zajištěn po stávající místní 
obslužné asfaltové komunikaci p. p. č 712/8, která navazuje na krajskou silnici 
p. p. č 1037/1 směr Turnov – Vyskeř.  
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Maximální dovolená rychlost jízdy vozidel je 20 km/hod. Nedoporučuje se vjezd 
nákladních vozidel s výjimkou dopravní obsluhy. 
Celková délka této komunikace je 54 m. 

6.1.2 Pěší doprava 

V lokalitě podél stávající komunikace nejsou vybudované chodníky. Pěší doprava 
je po komunikaci.  

6.1.3 Cyklistická doprava 

S ohledem na velmi nízkou intenzitu dopravy cyklisté využívají systém místních 
komunikací se stejnými pravidly jako chodci. Zvláštní samostatné cyklistické trasy 
nejsou v prostoru obytné zóny navrhovány. 

6.1.4 Doprava v klidu 

Odstavení vozidel bydlících obyvatel je zásadně řešeno na pozemcích rodinných 
domů, v objektech rodinných domů (vestavěné či přistavěné garáže), 
nebo v samostatných garážích. 

6.1.5 Rozhledové poměry, dopravní značení 

Rozhledové poměry v křižovatkách obytné zóny jsou v situaci vyznačeny 
rozhledovými trojúhelníky, které jsou konstruovány pomocí vzdáleností 
pro zastavení Dz pro příslušné návrhové rychlosti dle ČSN. 
Komunikace se smíšeným provozem   V=20 km/hod        Dz = 15m 
Dopravní značení bude odpovídat provozu v zóně s omezením provozu 
nákladních vozidel (DZ IP 25a , 25b + B20a , B4+E 13, případně A3). 

6.1.6 Protihluková opatření 

V řešené obytné zóně není třeba provádět protihluková opatření proti hluku 
z provozu komunikací. 

6.1.7 Odhad stavebních nákladů 

Komunikace 

Stávající komunikace  
Celkem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 Kč 
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6.2 Technická infrastruktura – vodní hospodářství 

Stávající stav 

Ve stávající komunikaci jsou vedeny veřejné sítě technické infrastruktury –  
veřejný vodovod, veřejný plynovod a rozvody elektro.  

6.2.1 Zásobování vodou 
Stávající veřejný vodovod  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 Kč 
Zásobování vodou bude řešeno samostatnými přípojkami 

6.2.2 Odkanalizování 
Kanalizace celkem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0Kč 
Odkanalizování splaškových vod bude řešeno individuálně u každého objektu 
domovní ČOV  s likvidací vod na vlastním pozemku.  
Dešťové vody budou likvidovány samostatně na vlastním pozemku zasakováním 
nebo akumulací pro zalévání zahrad. 

6.3. Technická infrastruktura - energie 

6.3.1 Zásobování elektrickou energií 

V místní komunikaci na západním okraji obytné zóny jsou vedeny kabelové 
rozvody NN. 

6.3.2 Zásobování zemním plynem 

Investor nepředpokládá připojení jednotlivých RD na veřejný plynovod. 

V případě potřeby je možné provést prodloužení veřejného plynovodu, který 
probíhá ve stávající veřejné komunikaci v jižní části lokality, včetně jednotlivých 
přípojek. Umístění HUP bude ve sdruženém pilíři s elektro součástí objektu 
pro popelnice. 

6.4. Technická infrastruktura – odpady 

U každého rodinného domu bude v rámci oplocení umístěna sběrná nádoba 
na tuhý komunální odpad. 

Plochy pro separovaný komunální odpad jsou stávající v obci. 

Systém svozu komunálního odpadu bude řešen v rámci obecního systému svozu 
a likvidace odpadů. 
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7. Řešení požadavků civilní obrany 

Návrh řešení ukrytí obyvatelstva v navrhované zástavbě bude v improvizovaných 
úkrytech, např. ve sklepích nebo jiných vyhovujících prostorách. Systém varování 
a vyrozumění bude pokryt stávajícím systémem varování. 

8. Požadavky podle zvláštních předpisů 

V této lokalitě nejsou požadovány 


