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1. ÚVOD 
 
Územní studie vychází z platného územního plánu obce z roku 2007. Lokality B1, 2, 3, 4, 6 a 
7 patří k plochám, ve kterých je jakýkoliv investiční vstup do území podmíněn vypracováním 
územní studie. Tyto lokality jsou podle ÚP zastavitelné plochy typu BV – venkovské bydlení v 
rodinných domech (viz výkres č. 1 – výřez ÚP 1 : 5000 z roku 2007) Členění a způsob využití 
rozvojových ploch včetně kostry dopravní obsluhy je převzato z projednané koncepční, 
(urbanistické) studie zpracované pro obec Atelierem Aurea v listopadu 2015. Tato studie 
obsahuje podrobné pochozí průzkumy, rozklad problémové struktury a urbanistickou syntézu 
s prognózou maximalistického rozvoje severní části Paceřic. 
 

Podkladem pro zpracování grafické části územní studie byl územní plán převedený v 
dotčeném území do aktualizované katastrální mapy. Výškopis byl převzat stejně jako v ÚP 
ze státní mapy 1 : 5000.  
 

Pořizovatelem územní studie je Městský úřad Turnov, odbor rozvoje města. 
 
 
2. ŘEŠENÉ ÚZEMÍ – SOUČASNÝ STAV A ŠIRŠÍ VZTAHY 
 
Rozvojové – řešené území navazuje na stávající zástavbu venkovských rodinných domů v 
severní části obce. Terén je mírně až středně svažitý se sklonem k jihu. 
 
DANOSTI, SPECIFIKA, PROBLÉMY 
 
  1. Dopravní napojení  rozvojového území na zastavěnou část obce je nevyhovující .  
 
  2. V současné době nelze  určit ani p ředpokládat postup realizace , organizaci 

výstavby a investorské zajištění podmiňujících investic jak v celém rozsahu 
rozvojového území, tak i v jednotlivých lokalitách. Nejméně problematické jsou lokality 
B4 a zčásti B6 a B3. Tyto lokality přiléhají k polním cestám, které jsou ve vlastnictví 
obce. 

 
  3. Polohopis , zejména hranice pozemků a cest v nezastavěném území, je v terénu 

neověřitelný  bez dodatečného zaměření. 
 
  4. Není finan čně zajišt ěno a investorsky do řešeno  zásobování rozvojových území 

vodou, likvidace odpadních vod a napojení na stávající komunikace. 
 

Pro blok B6 byl v červnu 2015 zpracován z iniciativy jednoho z vlastníků stavebních 
parcel elaborát s prokazující možnost zásobování vodou vrtanými studnami  z 
hloubky 60 – 90 m na každém pozemku RD v tomto bloku (Paceřice – vrtané studny, 
Hydrogeologický posudek, ECO – GEO Miroslav Pivrnec). 

 
 
3. URBANISTICKÁ KONCEPCE 
 
Předpoklady pro rozvoj obce a zájem o bydlení v Paceřicích jsou dány především kvalitou 
životního prost ředí a atraktivní polohou v regionu . V bezprostřední blízkosti jsou 
Paceřice napojeny obousměrně na silnici R35. Město Turnov je dostupné za méně než 10 
minut jak po R35, tak i z druhé strany po silnici S III/28727. Prakticky v pěší (výletní) 
dostupnosti je zámek Sychrov a CHKO Český ráj. Negativní vliv R35 (hluk) na rozvojové 
území je dostatečně eliminován terénním reliéfem. Podél Paceřic vede R35 v podstatě v 
zářezu. Obecní (občanská) vybavenost svojí kapacitou a rozvojovými možnostmi je 
dostatečná i pro přírůstek obyvatel na nových plochách. 
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Zástavbovou strukturu obce lze označit jako venkovskou, v minulosti živelně rostlou 
zástavbu kolem návsi a v radiálách podél historický ch cest . Z tohoto typu osídlení se 
budou částečně vymykat lokality B6, B4 a B3. Budou mít zřetelné lokátorské rysy s 
charakterem příměstské, vilové čtvrti. Je to dáno hlavně tím, že především lokalita B6  byla 
již v minulosti geometricky pravidelně rozparcelována na obdélníkové pozemky RD . 
 
Naprosto nevhodné by bylo použití soudobého typu městské hromadné rodinné zástavby. V 
žádné lokalit ě by nem ělo dojít k soust ředěné výstavb ě rodinných dom ů „na klí č“ . 
Hrozí to, že by byl použit stejný, nebo velmi podobný typ domů se stejnými materiály, 
výplněmi otvorů apod., ve stavební čáře podél plotů (minimalizace nákladů dodavatele). 
Vzniklo by tak „sídliště naležato“, naprosto nesourodé s okolní zástavbou a krajinou. 
 
Po vyhodnocení všeobecné problémové struktury obce podle urbanistické studie z listopadu 
2015 pořizovatel i obec rozhodli, aby územní studie v rozsahu zadání a  v podrobnosti 
odpovídající regula čnímu plánu byla zpracována pouze pro lokalitu B4 a část lokalit 
B3 a B6 (pozemky přiléhající k cestám ve vlastnictví obce). Ostatní rozvojové plochy jsou 
řešeny pouze sm ěrně, ale v rozsahu posta čujícím pro zadání projektové dokumentace 
ke stavebn ě správním řízením  (zastavovací plány, dělení a slučování pozemků, projekty 
komunikací a inženýrských sítí k ÚR a PS, apod.) bez nutnosti pořízení podrobnějších 
územních studií pro uvedené lokality. 
 
 
Plochy B1, 2, 3, 4, 6, 7 jsou v územním plánu ploch ami pro venkovské bydlení v 
rodinných domech (BV) na pozemcích v ětších než 900 m 2 se stanovenými 
podmínkami pro jejich využití : 
 
Hlavní využití :  
Bydlení v rodinných domech s omezenými samozásobitelskými zemědělskými funkcemi, s individuální 
rekreací (chalupářství). 
Přípustné : 
Bydlení v rodinných domech se zahradou, s omezenými samozásobitelskými zemědělskými funkcemi  
Individuální rekreační bydlení chalupářského typu. 
Živnostenská zařízení, nerušící služby a drobné provozy, obsluha sloužící k uspokojování místních 
potřeb obyvatel v šetrném rozsahu v rodinném domě. 
Pohotovostní a návštěvnická odstavná místa a garáže – základní odstavná a garážovací kapacita 
uspokojena na vlastním pozemku. 
Nezbytné plochy technického vybavení. 
Komunikační síť. 
Veřejná zeleň. 
Drobné sportovně rekreační plochy, dětská hřiště. 
Podmíne čně přípustné : 
Ubytovací jednotky v rodinném domě za podmínky dodržení charakteru budovy jako rodinného domu 
a zajištění parkovacích ploch na pozemku se stavbou hlavní. 
Bytové domy za podmínky dodržení nízkopodlažnosti, zajištění parkovacích míst na pozemku se 
stavbou hlavní a s přihlédnutím k místním podmínkám urbanistickým, ekologickým, technickým a 
hygienickým. 
Živnostenské provozy za podmínky, že bude přihlédnuto k místním podmínkám urbanistickým, 
ekologickým, hygienickým a technickým a že nenaruší hlavní činnost území, tj. bydlení ani nadměrnou 
dopravou. 
Nepřípustné : 
Činnosti, snižující kvalitu trvalého bydlení. 
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4. VEŘEJNÁ PROSTRANSTVÍ 
 

Veřejný – sousedský spole čenský život se v Pace řicích soust řeďuje do vžitých míst , 
převážně na náves a do rekreačně sportovních ploch ZA3 a ZA4. Ze sídlotvorných 
(urbanistických) důvodů je žádoucí tento stav zachovat a posilovat . 
 

Předpokládaná hustota obyvatel v novém rozvojovém území bude pouze cca 42 
obyvatel/ha . Při těchto parametrech lze považovat za  plochy ve řejného prostranství i  
nové ulice široké 8,0 m mezi ploty , se smíšeným dopravním prostorem o šířce 3,5 m.       
V doprovodných zatravněných pruzích podél dopravního prostoru bude možné ve vybraných 
místech umístit kromě alejí i okrasné záhony a parkový mobiliá ř včetně herních ploch a 
zařízení pro d ěti . Výběr těchto míst je vhodné přenechat budoucím obyvatelům. 
 

Vyhodnocení velikosti plochy veřejného prostranství v zástavbě 1. etapy (bloky B3, 4, 6, 7) 
podle § 7 vyhlášky č. 501/2006. 
 

zastavitelná plocha (B3, 4 ,6, 7)       cca 3,64 ha 
požadovaná plocha veřejného prostranství (vyhláška č. 501)   1 000 m2 
plocha dopravních koridorů K7, 8, 9, 10 v blocích B3, 4, 6, 7   cca 4 100 m2 
plocha smíšeného dopravního prostoru v K7, 8, 9, 10 včetně 
výhyben a rozšíření v křižovatkách       cca 2 600 m2 
plocha K7, 8, 9, 10 bez smíšeného dopravního prostoru – 
- veřejné prostranství (4 100 – 2 600)      cca 1 500 m2 
navržená plocha veřejného prostranství v ulicích     cca 1 500 m2 
 
Celková výměra veřejných – zatravněných ploch (prostranství) 
v rozvojovém území včetně pásu zeleně mezi bloky B2 a B3 je   cca 2 760 m2 
 
 
5. DOPRAVNÍ OBSLUHA - KOMUNIKACE 
 
Sběrnou funkci automobilové dopravy zprostředkovává průtah silnice III/28727  s připojenou 
místní komunikací Paceřice – Studnice. Ze severu bude rozvojové území napojeno na 
novou komunikaci ve stopě polní cesty na pozemku č. 1004. 
 
Geometrický tvar a ostatní parametry rozvojového území připouští možnost dopravní obsluhy 
výlučně ulicemi kategorie místních komunikací (MK podskupina D1)  se smíšeným, 
obousměrným dopravním prostorem o šířce 3,5 m. Šířka koridoru – veřejného prostoru mezi 
ploty pro tento typ komunikace je min. 8,0 m (vyhláška č. 501/2006 Sb. § 22). Pro velikost 
navržených obytných skupin je ší řka uli čního prostoru 8,0 m dostate čná. 

 

V uličním prostoru musí být plochy pro krátkodobé a pohotovostní odstavení a otočení 
osobních a užitkových vozidel (lékař, zásilkové služby, apod.) Pro tyto účely je vhodné 
dimenzovat rozšířené zpevněné plochy před vjezdy na pozemky rodinných domů tak, aby 
mohly současně sloužit jako výhybny a úvratišt ě pro osobní automobily. Nákladní 
automobily (odvoz odpadu, stěhování, hasiči, apod.) mohou otáčet v úvratištích na 
křižovatkách. 
 
Mezikřižovatkové úseky navržené dopravní kostry jsou ve výkresu č. 2 číslovány jako 
dopravní koridory č. 1 – 10 (stejně jako v urbanistické studii z 11. 2015). Pro dopravní 
obsluhu rozvojového území je nutné v 1. fázi realiz ovat novou komunikaci do Ž ďárku a 
dopravní koridory č. 1, 7, 8, 9 a 10. 
 
Odstav vozidel rezident ů musí být zajišt ěn na jejich vlastním pozemku  včetně 
parkování návštěv. 
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Pěší dopravu v řešeném území zprostředkovávají místní obslužné komunikace (MK) 
podskupiny D1 se smíšeným dopravním prostorem o šířce 3,5 m s výhybnami ve vzdálenosti 
50 – 70 m. Řešeným územím není vedena žádná cyklistická trasa ani stezka nadmístního 
významu. 
 
 
6. INŽENÝRSKO TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA 
 
Rozvojové lokality nejsou kromě vzdušného vedení VN 35 kV zasaženy žádnými 
nadřazenými podzemními ani nadzemními inženýrskými sítěmi. 
 
Obec ani žádný potenciální investor v rozvojových plochách nedisponují finančními 
prostředky na realizaci podmiňujících investic – komunikací a inženýrsko technické 
infrastruktury. Předpokládá se, že výstavba na jednotlivých pozemcích bude komunikačně a 
inženýrsko technicky obsloužena podle místně dosažitelných podmínek. 
 
Zásobování vodou 
 
Paceřice jsou zásobovány z oblastního vodovodu z Hodkovic nad Mohelkou výtlakem do 
vodojemu Žďárek. Rozvojové území bude napojeno na stávající vodovodní řad poblíž 
zaústění dopravního koridoru do komunikace mezi Paceřicemi a Studnicí. 
 
Vodovodní uliční řady budou uloženy v zatravněných přidružených pásech podél vozovek v 
dopravních koridorech. 
 
Nedoporučujeme zásobovat rozvojové území vodou z vrtaných studní z hloubky 60 – 90 m 
(viz hydrogeologický posudek ECO – GEO, Miroslav Pivrnec / 6. 2015). Je to moc drahé a 
legislativa o soukromně využívaných hlubinných vrtech se může kdykoliv změnit. Toto řešení 
lze připustit když stavebník nebude chtít čekat, až jeho pozemek bude připojen na obecní 
vodovod. 
 
V hydrogeologickém posudku je zmíněno riziko, že se studny mohou vzájemně ovlivňovat. 
Rovněž při nedůsledném zatěsnění vrtů není vyloučena možnost, že by do vrtů mohla být 
přiváděna i přečištěná voda z případných domovních čistíren odpadních vod. Z celkového 
koncepčního hlediska není pro rozvojové území vhodné uvažovat o zásobování parcel 
z jednotlivých vrtů. Lepším řešením je rozšíření vodovodního řadu. 
 
Splašková kanalizace 
 

V Paceřicích není vybudována kanalizační síť ani ČOV. V obci, ani v její blízkosti není žádná 
vodoteč s dostatečným, celoročním průtokem, do které by mohla být ČOV zaústěna. 
 
Odpadní vody budou likvidovány tak jako u stávajících domů na vlastních pozemcích RD  
domovními čistírnami vybavenými tak, aby vyhovovaly požadavkům ČSN 750905 nebo 
budou smluvně vyváženy na vhodnou ČOV. 
 
Vzhledem k území je z hlediska likvidace odpadních vod nanejvýš vhodné, aby jednotlivý 
majitelé rodinných domů instalovali nejlepší možné dostupné technologie k individuálnímu 
čištění. V návaznosti na domovní ČOV je nutno vybudovat funkční vsakovací zařízení na 
předčištěné odpadní vody a řešit je tak, aby mohl být vyloučen negativní vliv na okolní 
nemovitosti. 
 
Všechny dopravní koridory jsou směrově vedeny v terénu tak, aby do nich mohla být 
uložena gravita ční splašková kanalizace ve spádu směrem k ulici (silnici III/28727) 
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uprostřed obce. Gravitačně neodkanalizovatelné území do budoucích uličních řadů je pouze 
část zastavitelné plochy v bloku B2. 
 
Likvidace srážkových vod 

 

Srážkové vody musí být likvidovány retencí a vsakováním na pozemcích RD . Nesmí být 
převáděny na veřejné (uliční) prostory. Likvidace srážkových vod na komunikacích bude 
zajištěna přeronem do zatravn ěných pás ů podél dopravních pruhů. 
 
Před zahájením výstavby by měl být proveden hydrogeologický pr ůzkum  podél údolnice 
procházející blokem B2. Je možné, že v bloku B2 bude nutné provést úpravy, které zabrání 
zavodňování některých pozemků během dlouhotrvajících dešťových období. 
 
Plynovod – STL rozvodné řady 

 

Plynovodní potrubí bude uloženo v zatravněném přidruženém pásu podél vozovky v 
dopravních koridorech. 

 

Kabelový rozvod sít ě NN – 0,4 kV 
 

Kabelové rozvody sítě 0,4 kV povedou v uličním prostoru v zeleném pásu dopravních 
koridorů. 
 
Rozvody NN budou napájeny ze sloupové TS 858 mezi bloky B2 a B6, kterou je možno 
posílit. 
 
Veřejné osv ětlení 

 

Kabely VO budou uloženy v souběhu s kabely NN 0,4 kV. 
 

 
Slaboproud 

 

Sdělovací kabely budou položeny do výkopu v uličním prostoru. 
 
Likvidace komunálního odpadu 

 

Plochy na uložení a sběr komunálního (domovního směsného) odpadu budou umístěny v 
těsné vazbě na prostor před vjezdy na pozemky RD. Pro sběr tříděného domovního odpadu 
budou využívána stávající kontejnerová stanoviště v obci. 
 
 
7. VEŘEJNÁ ZELEŇ 
 
Stávající plochy zeleně a vegetačního porostu nejsou územní studií dotčeny. Nové zelené 
(obnovené) plochy vzniknou po stranách dopravních pruhů v komunikačních koridorech. 
V doprovodných zelených pasech se doporučuje ve vybraných územích vysadit stromové 
uliční aleje. 
 
Po dohodě a projednání (s obcí, majiteli IS, dotčených organizací, apod.) mohou být pásy 
doprovodné zeleně soukromé – ve vlastnictví majitelů přilehlých rodinných domů. Nesmí být 
oploceny a musí být přesně stanoveny podmínky jejich užívání. 
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8. URBANISTICKÉ BILANCE 
 
Následující ukazatele jsou orientační a jsou určeny především zastupitelstvu obce pro 
dlouhodobé plánování investic do občanské vybavenosti a inženýrsko technické 
infrastruktury obce. 
 
rozvojové území celkem (výhled) 
bloky B1, 2, 3, 4, 6, 7 
 
 plocha pozemků RD : 5,44 ha 
 počet RD  : 44 RD 
 počet obyvatel : 220 ob. 
 
stávající rozvojové území 
bloky B3 (poz. č. 2, 3, 4) B4 a B6 (bez poz. č. 1, 2, 3, 18) 
 
 plocha pozemků RD : 2,50 ha 
 počet RD  : 21 RD 
 počet obyvatel : 105 ob. 
 
Odhad počtu obyvatel se vztahuje ke střednědobému výhledu v období za 10 – 20 let po dokončení 
výstavby RD. Předpokládá se zástavba středně velkými, ale i vícegeneračními a vícebytovými) 
rodinnými domy s průměrným počtem 5,0 obyvatel na RD. 
 
 
9. POSTUP REALIZACE 
 
Termín zahájení a časový postup výstavby nelze vzhledem k současné, vysoké ekonomicko 
investorské míře nejistoty stanovit ani odhadnout. 
 
Dá se předpokládat, že výstavba bude zahájena na 18 – 22 pozemcích RD v blocích B3, B4 
a B6, které jsou obslouženy místními komunikacemi v trase polních cest ve vlastnictví obce. 
Další výstavba je podmíněna úpravami majetkoprávních vztahů pro vymezení veřejného 
prostoru místních obslužných komunikací. 
 
 
10. ZÁVAZNÉ REGULATIVY 
 
Uliční čára 

 

Čára, která závazně vymezuje hranice veřejného prostranství a uličních prostorů. Oplocení 
soukromých pozemků ji nesmí překročit. 

 

Stavební čára 
 

Čára, která závazně vymezuje polohu průniku průčelí staveb s terénem se nestanovuje. 
 

Hranice zástavby 
 

Čára, která smí být stavbami dosažena, ale ne překročena. 
 
Vzdálenost hranice zástavby od uliční čáry bude ve všech změnových lokalitách 3,0 m. U 
pozemků č. 11 a 12 v bloku B6 bude hranice zástavby sledovat ochranné pásmo lesa 
dohodnuté ve stavebně správním řízení k dalším stupňům projektové dokumentace. 
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Odstupy staveb od hranic pozemků a staveb mezi sebou budou v souladu s obecně platnými 
předpisy. Až hranici pozemku (do uliční čáry) lze situovat pouze pergoly, prodloužená krytá 
závětří, stříšky nad neobezděným odstavným stáním apod. 
 
Typ, výška a st řechy staveb 
 
Přípustné jsou přízemní (jednopodlažní) domy a přízemní domy s obytným podkrovím nebo 
ustupujícím podlažím. Vzhledem k poloze řešených zastavitelných ploch se doporučuje u 
barev fasád rodinných domů volit méně výrazné barvy. 

 

Výška podlahy prvního nadzemního obytného podlaží smí být max. ve výši 1,5 m nad 
přilehlým terénem. 

 

U šikmých střech smí být výška římsy max. 4,5 m nad úrovní podlahy 1. nadzemního podlaží 
(1.NP) a výška hřebene max. 9,0 m nad podlahou 1.NP. Směr hřebene se nestanovuje. 
 
U domů s plochou - pochozí střechou smí být výška atiky až po madlo zábradlí max. 5,0m 
nad úrovní podlahy 1. NP. Výška atiky u ustupujícího podlaží smí být max. 7,5 m nad úrovní 
podlahy 1. NP. 
 
V blocích B1, B2, B7 a na pozemcích č. 1 a 2 v bloku B6 smí být pouze domy se šikmými 
střechami se sklonem 35 – 50°. 
 
Tímto regulativem je sledována návaznost nové zástavby v blocích B1, 2, 7, 8 na vesnický charakter okolního 
současně zastavěného území. Bloky B3, 4, a 6 jsou od současně zastavěného území vizuálně i pocitově 
odděleny (terénní zlomy, zeleň). Svým plošným a prostorovým uspořádáním odpovídají více méně příměstské 
zahradní – vilové čtvrti. Lze v nich proto připustit soudobé i netradiční formy a tvary staveb. Stavební pozemky 
v těchto blocích jsou všechny větší než 1000m2. Při přípustné intenzitě využití stavebních pozemků budou 
novostavby za pár let obklopeny vysokou zelení a alejemi a není proto nebezpečí, že by v dálkových pohledech 
ohrozili ráz krajiny s vesnickou zástavbou.  
 
Intenzita využití stavebních pozemk ů 

 

Minimální velikost stavebního pozemku :   900 m2 
Zastavěná plocha pozemku nadzemními stavbami : max. 20%. 
Zastavěná a zpevněná (nepropustná) plocha pozemků : max. 35% 

 
Cílem tohoto regulativu je umožnit likvidaci srážkových vod vsakováním na vlastních pozemcích RD a podpořit 
urbanisticko architektonický soulad nové výstavby s okolní zástavbou a krajinou. 
 
Relativně vysoký stupeň exploatace stavebních parcel (20% zast.pl.) respektuje zařazení stavebních pozemků do 
kategorie BV (bydlení venkovské), která připouští i takové způsoby využívání pozemku, pro které jsou nezbytné 
hospodářské stavby (řemeslné živnosti, chovatelská činnost, apod.). 

 

Oplocení 
 

Pozemky RD mohou být z jakékoliv strany neoplocené. Způsob oplocení mezi pozemky RD 
není regulován. Uliční oplocení smí být vysoké max. 2,0 m nad přilehlým terénem ze strany 
veřejného prostoru. Nepřípustné jsou neprůhledné plné stěny z jakéhokoliv materiálu kromě 
živého plotu osazeného na stavebním pozemku. Podezdívka pod průhlednou částí plotu smí 
být vysoká max. 0,7 m nad terénem přilehlého veřejného prostoru. 
 
Tento regulativ zabrání vzniku psychicky nepříznivě působícímu, pouze 8 metrů širokého prostoru (koridoru), 
který by vytvořily vysoké, souvislé neprůhledné plotové stěny v délce 100 až 200 m. 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
Zkratky ČOV - čistírna odpadních vod 

RD - rodinný dům 


