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TEXTOVÁ ČÁST 

 

A. ZÁKLADNÍ ÚDAJE 
 
A.00 Identifikační údaje 
 
Název: 
Územní studie Ohrazenice 
 
Obec, katastrální území: 
Ohrazenice, Ohrazenice u Turnova 
 
Řešené území: 
Území řešené Územní studií Ohrazenice je vymezeno zadáním Územní studie Ohrazenice, zpracovaným pořizovatelem. Část 
řešeného území tvoří zastavitelné plochy BV21 a DM35 vymezené územním plánem Ohrazenice. Rozhodování v těchto 
zastavitelných plochách je podmíněno dle některých částí územního plánu zpracováním územní studie. Do řešeného území je dále 
zahrnuta dle zadání zastavitelná plocha BV22 vymezená územním plánem. Rozhodování v této ploše územní plán zpracováním 
územní studie ovšem nepodmiňuje. 
 
Pořizovatel: 
Městský úřad Turnov, odbor rozvoje města jako příslušný úřad územního plánování 
Antonína Dvořáka 335, 511 01 Turnov  
 
Objednatel: 
Obec Ohrazenice 
Ohrazenice 81, 511 01 Turnov 
 
Zhotovitel: 
ŽALUDA, projektová kancelář 
Ing. Eduard Žaluda 
Železná 493/20, Praha 1, 110 00 
IČO: 735 80 872 
Tel. 737 149 299 
e-mail: eduard.zaluda@gmail.com 
 
Projektant: 
Ing. Eduard Žaluda, ČKA 4077 
 
Autorský kolektiv: 
Ing. Eduard Žaluda, Ing. Mgr. Miroslav Vrtiška, Ing. arch. Alena Švandelíková, Bc. Rostislav Aubrecht 
 
Spolupráce: 
a23architekti 
Ing. arch. Michaela Dejdarová 
 
Datum: 
07/2019 – revize č.01 07/2020 
 
Stupeň: 
Územní studie 
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A.01 Důvody pro pořízení, cíle řešení 

V Územním plánu Ohrazenice jsou vymezeny zastavitelné plochy BV21 a DM35, u kterých je uvedeno, že rozhodování o změnách 
v území je podmíněno zpracováním územní studie. Pořizovatel v zadání dále rozšířil řešené území o zastavitelnou plochu BV22. 
Takto vymezené území, jehož výměra přesahuje 4 ha, tvoří převážně pozemky využívané pro zemědělské účely, případně zahrady 
přilehlých rodinných domů.  

Hlavním cílem řešení územní studie je vytvořit základní kostru veřejných prostranství zajišťující přístup na jednotlivé stavební 
pozemky a zajistit kontextuální zapojení lokality do stavební struktury obce. 

Urbanistické řešení lokality determinuje vlastnická struktura pozemků v řešeném území. Na základě výsledku konzultací pořizovatel 
upřednostnil zohlednění požadavků jednotlivých vlastníků s cílem umožnit realizaci navrženého řešení. 

Územní studie Ohrazenice bude sloužit jako územně plánovací podklad, jako neopominutelný podklad pro rozhodování o záměru, 
zejména pro územní rozhodování. 

 
 
 

A.02 Podmínky vyplývající z ÚPD 

Územní plán Ohrazenice stanovuje pro rozhodování o změnách v území následující podmínky: 
 
Pro zastavitelné plochy BV 21 a BV 22 jsou územním plánem stanoveny následující podmínky plošného a prostorového uspořádání:  
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Součástí řešeného území je zastavitelná plocha DM35 (místní komunikace), pro kterou územní plán stanovuje následující podmínky 
pro rozhodování: 

 
Pro plochy bydlení – venkovská obytná zástavba (BV) jsou územním plánem stanoveny následující podmínky plošného a 
prostorového uspořádání 
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A.03 Vyhodnocení splnění zadání a souladu s ÚPD 

Zadání územní studie bylo zpracováno pořizovatelem (Městský úřad Turnov, odbor rozvoje města jako příslušný úřad územního 
plánování). Požadavky stanovené v jednotlivých kapitolách zadání - obecné požadavky, řešení širších vztahů, požadavky na 
umístění, prostorové a architektonické uspořádání staveb, řešení veřejné dopravní a technické infrastruktury, řešení veřejných 
prostranství a požadavky na ochranu a rozvoj hodnot území a požadavky na obsah a a formu zpracování dokumentace jsou 
respektovány.  
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Územní studie v souladu s územním plánem vytváří předpoklady pro výstavbu na plochách určených pro bydlení, zabývá se 
ochranou hodnot území a definuje podmínky pro hospodárné využití zastavitelných ploch s řešením širších vztahů v území. 

Studie v návaznosti na územní plán zpřesňuje plošné a prostorové uspořádání, vymezuje síť uličních veřejných prostranství pro 
dopravní obsluhu území, nestavební bloky koncentrovaných ploch veřejných prostranství a stavební bloky, které dále dělí na 
stavební pozemky s regulací možného umístění a výškového uspořádání jejich zástavby. Součástí návrhu je koncepce technické 
infrastruktury.  
     
B. ŘEŠENÍ STUDIE 
  
B.01 Vymezení řešeného území 

Územní studie řeší území v rozsahu plochy vymezené v zadání územní studie Ohrazenice. Část řešeného území je v územním 
plánu Ohrazenice vymezena jako plocha, v níž je rozhodování o změnách v území podmíněno zpracováním územní studie, část 
území byla do řešeného území doplněna pořizovatelem v rámci zadání. 

 
výřez výkresu základního členění území územního plánu Ohrazenice 

Řešené území se nachází ve východní části obce Ohrazenice. Z hlediska urbanistické koncepce se jedná o logickou rozvojovou 
lokalitu obytné zástavby obce. Severní, západní a jižní hranicí navazuje území na obytnou zástavbu lineárně uspořádanou podél 
komunikací. Východní okraj lokality tvoří přechodová linie volné krajiny. 

  

charakter veřejných prostranství                 
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stav dle katastru nemovitostí (06/2019) 
 

B.02 Charakteristika a vazby řešeného území 

Řešené území je tvořeno plochami bydlení BV21, BV22 a fixovanou místní komunikací DM35. Jednotlivé plochy vytvářejí ucelenou 
lokalitu vymezenou územním plánem.  

 
výřez hlavního výkresu územního plánu Ohrazenice 

 

B.03 Návrh urbanistické koncepce 

Urbanistická koncepce je do značné míry determinována uspořádáním vlastnických vztahů v území a aktuálním stavem územně 
plánovací dokumentace a územně plánovacích podkladů.  



ÚZEMNÍ STUDIE OHRAZENICE 

7/12 

 
Návrh člení řešené území na stavební bloky, pro které stanovuje s ohledem na podmínky stanovené územním plánem maximální 
počet stavebních pozemků. Systém veřejných prostranství zajišťuje základní prostupnost území a dopravní obsluhu navržených 
stavebních pozemků. Pro splnění požadavku § 7 odst. 2 vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, ve 
znění pozdějších předpisů, jsou navrženy koncentrované plochy veřejných prostranství s předpokladem sadových úprav. Členění 
stavebních bloků na stavební pozemky není stanoveno záměrně z důvodu vlastnických vztahů.  
 
 

B.04 Regulační prvky plošného a prostorového uspořádání 

Pro rozhodování v území platí podmínky stanovené územním plánem uvedené v kapitole A02 Podmínky vyplývající z ÚPD. 

Nad rámec těchto podmínek stanovuje územní studie podrobnější podmínky pro rozhodování: 

podmínky pro rozhodování v území 

- min. šířky uličních veřejných prostranství pro umístění obslužných komunikací jsou stanoveny v závislosti na kategorii komunikace: 

 8 m pro místní komunikace 

- minimální výměra stavebního pozemku: 800 m2 

- stavby doplňkové nepřekročí měřítko staveb hlavních, zejména hmotovým uspořádáním, výškou, zastavěnou plochou a 
půdorysnými rozměry 

- hranice zástavby – minimální odstup stavby od hranice pozemku s uličním veřejným prostranstvím 6 m (v rozsahu zákresu 
v hlavním výkresu) 

- související stavby, zejména garáže lze umisťovat mimo regulační čáry 

- stavby na sousedních pozemcích lze sdružovat 

- parkovací stání rezidentů budou umístěna na vlastních stavebních pozemcích, na veřejných prostranstvích budou umístěna pouze 
hostinská parkovací stání 

- pro každé dva rodinné domy bude zřízeno jedno hostinské stání v rámci souvisejících veřejných prostranstvích 

- v případě staveb určených pro výrobní a nevýrobní služby, komerční a občanskou vybavenost, ubytování, rekreaci apod., budou 
parkovací kapacity posuzovány individuálně s ohledem na účel umisťovaných staveb 

veřejná infrastruktura, pořadí změn v území - etapizace 

- podmínkou pro umisťování staveb na stavebních pozemcích je vždy realizace související veřejné infrastruktury v parametrech 
odpovídajících bilančním požadavkům řešeného území, zejména provozně a funkčně ucelených etap veřejné dopravní a technické 
infrastruktury a s nimi souvisejících veřejných prostranství 

- podmínkou pro umisťování staveb na stavebních pozemcích je realizace staveb, zařízení a opatření umožňujících likvidaci 
srážkových vod ze souvisejících veřejných prostranství v parametrech odpovídajících bilančním požadavkům řešeného území 

požadavky na vymezování pozemků a umisťování staveb na nich  

- při rozhodování o změnách v území je nezbytné dodržovat požadavky vyhlášky č. 501/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, 
zejména ustanovení § 20 – 25 

 

 

 

 



ÚZEMNÍ STUDIE OHRAZENICE 

8/12 

B.05 Návrh řešení dopravy, občanského a technického vybavení  

Doprava 

Dopravní řešení 

Lokalita má přímou vazbu na stávající komunikační systém obce. Dopravní napojení řešeného území je řešeno napojením na 
stávající místní komunikace. Šířkové parametry některých navazujících veřejných prostranství a místních komunikací ovšem 
neumožňují zajistit normové požadavky na kapacitní dopravní napojení. Dopravní napojení stavebních pozemků je zajištěno 
z navržených místních obslužných komunikací s obousměrným provozem.  
Koncepce uvažuje s napojením na stávající dopravní systém obce. Výsledná intenzita dopravy na těchto křižovatkách při 
teoretickém rovnoměrném rozložení dopravy nepřekročí 500 voz./24 hod.).  
Studií je navrženo základní prostorové uspořádání komunikačního systému. Délky rozhledů, směrové oblouky, příčné a podélné 
sklony atd., budou navrženy v dalších stupních projektové dokumentace. Při navrhování místních komunikací a křižovatek je 
doporučeno respektovat požadavky ČSN 73 6110 Projektování místních komunikací, ČSN 73 6102 Projektování křižovatek a 
místních komunikací, ČSN 73 6056 odstavné a parkovací plochy a ČSN 73 0802 Požární bezpečnost staveb – Nevýrobní objekty. 

Doprava v klidu 

Parkování a odstavování vozidel bude řešeno v souladu s požadavky vyhl. č. 501/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů v rozsahu 
požadavků příslušných ČSN.  

Požadavky na kapacitu parkovacích stání je nutné posuzovat individuálně s ohledem na účel využití pozemku a užívání staveb na 
něm umístěných.  

Parkovací a odstavná stání pro rezidenty budou umístěna na stavebních pozemcích. Hostinská stání lze umisťovat v profilech 
uličních veřejných prostranství. 

Pěší a cyklistická doprava 

Bezpečný pohyb pěších a cyklistů je umožněn v rámci profilů místních komunikací. Navrženým řešením je zajištěna návaznost 
komunikací pro pěší a cyklisty na přilehlé stabilizované plochy bydlení i na volnou krajinu.  

Územní studie preferuje integraci jednotlivých druhů dopravy s cílem zklidnění zejména na vedlejších komunikacích. Páteřní sběrné 
komunikace je doporučeno členit podle jednotlivých segmentů dopravy. 

Veřejná prostranství  

Systém veřejných prostranství vychází ze stávajícího uspořádání pozemků v řešeném území. Souvislejší plochy veřejných 
prostranství VP-01, VP-02 ve formě zelených pásů jsou navrženy podél přístupové komunikace na pozemku parc. č. 165/1. Veřejná 
prostranství VP-03 a VP-04 jsou v řešeném území lokalizována s ohledem na předpokládané umístění retenčních ploch pro 
akumulaci srážkových vod.  
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výřez situace prostorového uspořádání 
 

Návrh uličních veřejných prostranství zajišťuje základní prostupnost území. V území jsou dále vymezeny samostatné plochy 
veřejných prostranství s předpokladem výsadby vzrostlé vegetace a vybavení mobiliářem. 
Profily komunikací jsou navrženy s ohledem kvalitu veřejného prostoru, efektivitu veřejné správy a nároky a potřeby obyvatel území. 
Územní studie navrhuje šířkové parametry prostoru pro umístění místních komunikací 8 m a současně definuje nepřekročitelnou 
stavební čáru 6 m od hranice pozemku.). Parkování je řešeno na soukromých pozemcích, které mohou (ale nemusí) být součástí 
veřejného prostranství. 
 
Zeleň 

K výsadbám ve veřejném prostoru je doporučeno využít druhově původních dřevin. Pro další výsadby je vhodné využít listnatých, 
příp. ovocných dřevin. Při zakládání  

Občanské vybavení 

Obec Ohrazenice je funkčně i prostorově vázána na město Turnov. Město Turnov disponuje nabídkou občanského vybavení 
srovnatelnou s okresním městem. Dostupná jsou zařízení pro vzdělávání, kulturu, sport a tělovýchovu, zdravotnictví, sociální péči 
apod. Za rozšířenou nabídkou dojíždějí obyvatelé do krajského města Liberce, případně do Prahy. 

Technická infrastruktura 

Zásobování pitnou vodou 

Současný systém vodárenských zařízení včetně vodovodní sítě je schopen zajistit bezproblémové zásobování vodou včetně vody 
k požárním účelům.  

Bilance 
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Počet BJ  ~30 
Počet obyvatel ~90 
Průměrná specifická potřeba vody 100 l/os/den 
Koeficient denní nerovnoměrnosti kd = 1,3  
Koeficient hodinové nerovnoměrnosti kh = 2,1 
Maximální denní potřeba vody  
Qd =  24,5 m3/den 
Qdmax = 0,28  l/s, 
Maximální hodinová potřeba vody  
Qhmax = 5,95  l/s 

Stávající kapacita zdrojů včetně dimenze zásobovacích řadů je dostačující pro vypočítaná množství pitné vody. 

Vodovodní řady jsou zakresleny dle podkladů předaných poskytovatelem údajů o území. Zakreslení navržených řadů je orientační, 
řady budou umístěny ve veřejném prostranství, upřesnění polohy bude navrženo v dalším stupni projektové dokumentace stejně 
jako přípojky.  

Zásobování požární vodou bude respektovat požadavky ČSN 730873 Požární bezpečnost staveb – Zásobování požární vodou a 
bude navrženo a posouzeno požárně bezpečnostním řešením v dalším stupni projektové dokumentace 

Ochranná pásma 

Viz kapitola Kanalizace  

Kanalizace 

Kanalizace splašková 

Současný systém kanalizace je schopen zajistit likvidaci splaškových vod. Likvidace splaškových vod z lokality bude řešena novými 
kanalizačními řady s napojením na stávající kanalizaci.  
Kanalizační řady jsou zakresleny dle podkladů předaných poskytovatelem údajů o území. Zakreslení navržených řadů je orientační, 
řady budou umístěny ve veřejném prostranství, upřesnění polohy bude navrženo v dalším stupni projektové dokumentace stejně 
jako přípojky. S ohledem na svažitost terénu se předpokládá gravitační kanalizace s napojením na stávající řad procházející 
jihozápadním okrajem území. Výškové poměry je třeba detailněji prověřit v dalším stupni projektové dokumentace. 

Bilance 

Celkové množství odpadních vod odpovídá bilanci pitné vody. 

Kanalizace dešťová 

Srážkové vody budou v maximální možné míře zadržovány v území. Dešťové vody ze stavebních pozemků budou vsakovány na 
vlastních pozemcích. Voda z komunikací a zpevněných ploch ve veřejném prostranství bude odváděna dešťovou kanalizací do 
retenčních a vsakovacích zařízení umístěných v rámci veřejných prostranství. 

Ochranná pásma 

Údaje o ochranných pásmech dle zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých 
zákonů, ve znění pozdějších předpisů (zákon o vodovodech a kanalizacích): 

(§ 23 odst. 3) 
Ochranná pásma jsou vymezena vodorovnou vzdáleností od vnějšího líce stěny potrubí nebo kanalizační stoky na každou stranu 

a) u vodovodních řadů a kanalizačních stok do průměru 500 mm včetně, 1,5 m,  
b) u vodovodních řadů a kanalizačních stok nad průměr 500 mm, 2,5 m,  
c) u vodovodních řadů nebo kanalizačních stok o průměru nad 200 mm, jejichž dno je uloženo v  
hloubce větší než 2,5 m pod upraveným povrchem, se vzdálenosti podle písmene a) nebo b) od vnějšího  
líce zvyšují o 1,0 m.  
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Zásobování elektrickou energií 

Pro zásobování řešeného území je navrženo napojení na stávající vedení nízkonapětové soustavy. Rozvody nn vedení budou 
realizovány v profilech veřejných prostranství.  

Bilance 

Bilance potřeby elektrické energie navrhované zástavby (30BJ): 

(lokalita je plynofikována, u většiny objektů je předpokládáno jiné vytápění) 

  P = 30*(1,6 + 4/301/2) = 70 kW 

Stávající vedení sítí je zakresleno v podrobnosti podkladů získaných od správce sítě. Zakreslení navržených vedení je orientační, 
budou umístěna ve veřejném prostranství, upřesnění polohy bude navrženo v dalším stupni projektové dokumentace stejně jako 
přípojky. 

Ochranná pásma 

Údaje o ochranných pásmech dle zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách  podnikání a o výkonu státní správy v energetických 
odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů. 

(§ 46 odst. 3)  
Ochranné pásmo nadzemního vedení je souvislý prostor vymezený svislými rovinami vedenými po obou stranách vedení ve 
vodorovné vzdálenosti měřené kolmo na vedení, která činí od krajního vodiče vedení na obě jeho strany. 

a) u napětí nad 1 kV a do 35 kV včetně 
 1. pro vodiče bez izolace 7 m, 
 2. pro vodiče s izolací základní 2 m, 
 3. pro závěsná kabelová vedení 1 m, 

b) u napětí nad 35 kV do 110 kV včetně 
 1. pro vodiče bez izolace 12 m, 
 2. pro vodiče s izolací základní 5 m, 

c) u napětí nad 110 kV do 220 kV včetně 15 m, 

d) u napětí nad 220 kV do 400 kV včetně 20 m, 

e) u napětí nad 400 kV 30 m, 

f) u závěsného kabelového vedení 110 kV 2 m, 

g) u zařízení vlastní telekomunikační sítě držitele licence 1 m. 

(§ 46 odst. 5)  
Ochranné pásmo podzemního vedení elektrizační soustavy do napětí 110 kV a vedení řídicí a zabezpečovací techniky činí 1 m po 
obou stranách krajního kabelu; u podzemního vedení o napětí nad 110 kV činí 3 m po obou stranách krajního kabelu.  

(§ 46 odst. 6)  

Ochranné pásmo elektrické stanice je vymezeno svislými rovinami vedenými ve vodorovné vzdálenosti 

a) u venkovních elektrických stanic a dále stanic s napětím větším než 52 kV v budovách 20 m  
od oplocení nebo od vnějšího líce obvodového zdiva,  

b) u stožárových elektrických stanic a věžových stanic s venkovním přívodem s převodem napětí  
z úrovně nad 1 kV a menší než 52 kV na úroveň nízkého napětí 7 m od vnější hrany půdorysu  
stanice ve všech směrech,  

c) u kompaktních a zděných elektrických stanic s převodem napětí z úrovně nad 1 kV a menší  
než 52 kV na úroveň nízkého napětí 2 m od vnějšího pláště stanice ve všech směrech,  
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d) u vestavěných elektrických stanic 1 m od obestavění 

Veřejné osvětlení 

V území bude realizováno veřejné osvětlení v souladu s platnými právními předpisy. Rozvody a stožáry veřejného osvětlení budou 
realizovány v plochách veřejných prostranství. 

Zásobování teplem a plynem 

Plynofikace řešeného území je navržena z  distribučního STL plynovodu 0,3 MPa. Pro zásobování lokality jsou navrženy STL řady 
napojené na stávající STL plynovody. 

Stávající vedení je zakresleno dle podkladů předaných poskytovatelem údajů o území. Zakreslení navržených vedení je orientační, 
plynárenská zařízení budou umístěna ve veřejném prostranství, upřesnění polohy bude navrženo v dalším stupni projektové 
dokumentace stejně jako přípojky. 

Bilance 

Bilance potřeby zemního plynu navrhované zástavby (30 BJ) je stanovena s ohledem na dynamiku vývoje potřeb odborným 
odhadem.  

Specifická potřeba zemníhoho plynu                 1 200 m3/BJ/rok 

Roční potřeba zemního plynu                                36 000 m3/rok 

Odpady 

Plochy pro umístění sběrných nádob na separovaný odpad je doporučeno umísťovat v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb. na 
veřejných  prostranstvích s ohledem na snadný přístup vozů zajišťujících jejich obsluhu. Prostor pro umístění nádob na komunální 
odpad bude vymezen na vlastních pozemcích pro výstavbu RD.    
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