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1. ÚVOD 
 
Územní studie vychází z platného územního plánu obce. Lokality Z22, Z23 a Z24 patří k 
plochám, ve kterých je jakýkoliv investiční vstup do území podmíněn vypracováním územní 
studie. Lokality Z22, Z23 a Z24 jsou podle ÚP zastavitelné plochy typu BV – venkovské 
bydlení v rodinných domech (viz výkres č. 1 – výřez ÚP 1 : 5000 z roku 2012). 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 
 
Rozvojová lokalita Z22 leží v severní části obce na rovinném terénu s velice mírným sklonem 
k jihu. Má víceméně obdélníkový tvar o ploše přibližně 1,42 ha. Zájem o využití této plochy 
pro bydlení byl zřejmý již v době před zpracováním prvního územního plánu obce – před 
rokem 2000. Západní část dotčeného území je v tehdejších mapách z roku 1998 už 
rozparcelována na pozemky vhodné pro stavbu rodinných domů. Záměr na změnu způsobu 
využití této lokality je dlouholetý a není proto v rozporu se zájmy žádného z vlastníků 
dotčených pozemků ani obce. Z tohoto hlediska je to v současné době jediná rozvojová 
lokalita ve Čtveříně, kde mohou prakticky ihned dnes již známí stavebníci zahájit výstavbu 
individuálních rodinných domů. 
 
Lokalita Z23 se nachází v západní a lokalita Z24 v jihozápadní okrajové části Čtveřína. Obě 
tyto lokality nejsou a odhadem po dobu 1 – 2 let nebudou připraveny k investičnímu vstupu 
do území, to znamená k přeparcelaci území a k jeho inženýrsko dopravnímu zainvestování. 
Zájemci o výstavbu rodinných domů by byli, ale vlastníci jednotlivých dotčených pozemků 
nemají zatím jednotný názor na způsob a organizaci transformace území. 
 
Pozemky dotčené výstavbou v lokalitě Z22 jsou uvedeny v grafické příloze, výřezu mapy KN 
(viz obr. č. 1). 
 
 
DANOSTI, SPECIFIKA, PROBLÉMY - komentáře k výkresu č. 2 

 
  1. Stávající komunikační napojení rozvojových území (Z22 a Z23) je nevyhovující. 

Křižovatka se silnicí SIII/2797 (1.A) vykazuje znaky dopravních závad, zejména 
nedostatečné poloměry pro odbočování. 

 
 Jediná přístupová cesta (č.poz. 726/1 k lokalitám Z22 a Z23 od severu (1.B) ze silnice 

SIII/2797 má v prvních cca 50 metrech šířku veřejného uličního prostoru (dopravního 
koridoru mezi hranicemi soukromých pozemků č. 245/3, 244/2, 243, 241/3 a 241/5) 
pouze 2,0 až 2,5 m. Šířka zpevněného smíšeného dopravního prostoru (pro pěší i 
vozidlový provoz) je v těchto místech 3,50 m, zřejmě na úkor soukromých pozemků 
po východní straně komunikace. Měla by být iniciována změna v mapě KN. Šířka 
vozovky 3,50 m je dostatečná pro zařazení této komunikace do kategorie místní 
obslužné, zklidněné komunikace podskupiny D1. 

 
 V dalším, cca 90 m dlouhém úseku ulice na pozemku č. 726/1 (1.C) je šířka uličního 

prostoru mezi soukromými pozemky proměnná, cca od 3 do 5 metrů namísto 
potřebných min. 8,0 m. 
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  2. V západní části lokality Z22 je majetkoprávně vymezeno 5 pozemků pro výhledovou 
výstavbu rodinných domů. K nim přilehlá parcela (742/4) pro umístění budoucí 
komunikace je dlouhá cca 160 m a je ukončená úvratištěm bez vazby na jakoukoliv 
jinou komunikaci. Bude-li tento koridor využit pro dopravní obsluhu , bude se muset 
rozšířit ze stávajících 4,0 m na min. 8,0 m. Problematická je značná délka (cca 160m) 
vytýčené slepé ulice. Bylo by žádoucí nové propojení této ulice se silnicí SIII/2797 
například prostřednictvím nové obvodové (záhumenní) cesty. 

 
  3. Stávající „záhumenní“ cesty (šířka cca 2,5 m) je v podstatě pěšina (polní cesta) 

nevyužitelná pro žádnou jinou formu dopravní obsluhy. Ze sídlotvorného hlediska by 
bylo vhodné ji zachovat jako účelovou hospodářskou komunikaci a rozšířit ji na cca 4 
metry. 

 
  4. Mezi rozvojovou lokalitou Z22 a Z23 je stabilizovaná zastavěná plocha s 9 novými 

rodinnými domy kolem místní obslužné komunikace (č. parc. 741/1 a 219/2). Tato 
ulice cca 180 m dlouhá je neprůjezdná, zaslepená úvratištěm pro osobní auta mezi 
parcelami rodinných domů a je dvakrát pravoúhle lomená. Dopravní koridor (veřejný 
uliční prostor mezi ploty pozemků RD) je široký pouze 5,0 m. Směrové a šířkové 
uspořádání dopravního koridoru je nevyhovující a lze ho označit až za bezpečnostní 
riziko i při banálních mimořádných událostech. Bude nutné severní část této ulice 
nějakým způsobem propojit s novou komunikační kostrou tak, aby tato ulice nebyla 
slepá. 

 
  5. Cesta po západní straně stávajících pozemků RD (č. poz. 739/2 – veřejné 

prostranství ve vlastnictví obce) je široká pouze cca 2,5 až 5,0 m. a je občasně 
využívána jako polní cesta. Domy po její východní straně z ní nelze obsloužit kvůli 
terénnímu zlomu. Cesta by měla být zachována i ve výhledu při jakékoliv budoucí 
urbanizaci Čtveřína. Jedná se o historickou stopu polní hospodářské cesty (viz obr. č. 
3 - výřez mapy stabilního katastru z roku 1870), která umožňuje prostupnost přilehlé 
krajiny na sever od Čtveřína do vzdálenosti téměř 4 kilometry.. 

 
  6. Stávající jediný uliční prostor (č. poz. 726/1) umožňující přístup a příjezd k 

rozvojovým plochám Z22 a Z23 ze silnice SIII/2799 má v délce cca 110 m šířku 
pouze cca 2,0 až 4,0 m. Dopravní koridor (veřejný prostor mezi soukromými 
pozemky) by měl být rozšířen podle normy na 8,0 m tak, aby v něm mohl být umístěn 
dopravní pruh široký 3,5 m. 

 
 Technicky relativně nenáročné a levné dopravní napojení rozvojových území na 

silnice SIII/2799 v těchto místech je podmíněno dohodou obce s vlastníky přilehlých 
pozemků č. 40, 824, 39/3, 191/1, 198/7. 

 
  7. Místo vhodné pro umístění křižovatky zpřístupňující bezkolizně všechny rozvojové 

lokality. Současně je toto místo vhodné i pro situování autobusové zastávky. 
 
  8.  Rozvoj na těchto plochách (lokalita Z24) by se měl orientovat na zvýšení stupně 

exploatace stávajících zastavěných a zastavitelných pozemků podél silnice SIII/2799 
v souladu se záměry vlastníků dotčených pozemků. Prostupnost zastavěného území 
podél SIII/2799 přitom musí být zachována, popřípadě ještě posílena rekonstrukcí 
stávajících cest. 

 
  9. Území v blízkosti silnice III/2799, které je přibližně v těžišti současné i budoucí 

zástavby obce má předpoklady pro vznik nového společenského centra 
odpovídajícího velikosti Čtveřína. Tento prostor je vhodný pro vymezení veřejného 
prostranství ve smyslu vyhlášky 501/2006 Sb. Jeho velikost, funkční náplň a stavební 
program (park, dětské hřiště, živnosti – obchody a služby, parkoviště, stanoviště 
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kontejnerů tříděného odpadu, atd.) bude předmětem rozvahy obce a zadání dalších 
stupňů projektové dokumentace. Způsob využití ploch a staveb veřejného 
prostranství musí být v souladu s regulativy pro plochy BV (venkovské bydlení) a PV 
(veřejná prostranství). Vymezení plochy veřejného prostranství v ploše BV není 
důvodem pro pořizování změny územního plánu. 

 
10. Nově vznikající obytné území na severozápadě Čtveřína s kapacitou cca 45 RD 

(výhledově 200 – 250 obyvatel) nemá vůbec žádnou přímou dopravní ani pěší vazbu 
na historické jádro obce. Bylo by žádoucí usilovat vhodnými způsoby o obnovení pěší 
prostupnosti zastavěných ploch v západní – historické části obce. Striktní prostorová 
separace „starousedlíků od náplavy“ je téměř vždy společensky konfliktní. Dá se 
výhledově (v řádu až desítek let) předpokládat, že většina nových prvků občanské 
vybavenosti obce (jesle, školka, veřejná prostranství, hřiště, zábava, živnosti, …) 
bude vznikat v nové, rozvojové severozápadní části obce. Je nebezpečí, že bez 
přímé – pěší vazby na nové, severozápadní rozvojové plochy bude historické jádro 
obce postupně demograficky a společensky degradovat. 

 
 
3. ZÁSADY ŘEŠENÍ – ŠIRŠÍ VZTAHY 
 
Po vyhodnocení výše uvedené všeobecné problémové struktury obce, pořizovatel i obec 
rozhodli, aby územní studie v rozsahu zadání a v podrobnosti odpovídající m ěřítku              
1 : 1000 byla zpracována pouze pro rozvojovou lokal itu Z22 . 
 
Rozvojové plochy v západní části Čtveřína Z23 a Z24 jsou v územní studii řešeny pouze 
směrně, 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 po řízení podrobn ějších územních studií 
pro lokality Z23 a Z24.  Tato část elaborátu bude současně podkladem pro jednání obce s 
vlastníky dotčených pozemků, se zájemci o výstavbu RD, popřípadě s realitními a 
developerskými společnostmi, které by zastupovaly vlastníky pozemků a organizovaly 
výstavbu. Souhrnné urbanistické bilance budou podkladem pro výhledové řešení a 
dimenzování inženýrsko technické infrastruktury v dalších stupních projektové přípravy. 
 
Zástavba lokalit Z22, Z23 a Z24 musí vyhovovat podm ínkám pro využití ploch dle 
platného územního plánu obce : 
 
BV PLOCHY BYDLENÍ – v rodinných domech - venkovské 
Hlavní využití  
Bydlení v rodinných domech spolu s omezenými samozásobitelskými zahrádkářskými a chovatelskými 
funkcemi, individuální rekreace (chalupářství). 
Přípustné : 
Bydlení v rodinných domech se zahradou, se samozásobitelskými připojenými zemědělskými 
funkcemi. 
Individuální rekreační bydlení chalupářského typu. 
Nerušící provozy. 
Pohotovostní a návštěvnická odstavná místa a garáže - základní odstavná a garážovací kapacita 
uspokojena na vlastním pozemku. 
Nezbytné stavby a linie technického vybavení. 
Komunikační síť. 
Veřejná zeleň. 
Drobné sportovně rekreační plochy. 
Nepřípustné : 
Stavby pro výrobu a skladování. 
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PV PLOCHY VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ – komunikace, ve řejné prostory 
Hlavní využití  
Veřejné plochy typu komunikací, jejich křížení, náměstí, návsi, prostranství před významnou budovou 
- kostel, škola, sokolovna, bytové domy…. 
Přípustné : 
Pěší, vozidlové a smíšené dopravní plochy a prostory. 
Prvky MHD, turistická orientace. 
Odstavné plochy a prostory vozidel. 
Drobné sportovně rekreační plochy. 
Drobné sakrální, pietní objekty. 
Parková, rekreační a ochranná, zeleň. 
Nezbytné stavby a linie technického vybavení. 
Nepřípustné : 
Stavby pro bydlení, výrobu, skladování a zemědělskou výrobu. 
 
 
4. TYP ZÁSTAVBY A PARCELACE 

 

Územní studie navrhuje pro všechny lokality klasické uspořádání přibližně obdélníkových 
stavebních pozemků přilehlých k navrženým ulicím (viz výkresy č. 4 a 5). Předpokládá se 
výstavba solitérních rodinných domů střední velikosti (1 – 3 byty, 100 – 250m2 užitné plochy). 

 

Parcelační členění (výkres č. 4) není rozměrově – šířkově závazné. Nepřípustné je slučování 
a dělení navržených pozemků za účelem staveb řadových nebo vícebytových domů 
městského – uličního typu. 
 
Stavby v lokalitách Z22, Z23 a Z24 musí mít architektonické měřítko stávající okolní 
venkovské a vilové zástavby, to znamená přízemní, solitérní rodinné domy s obytným 
podkrovím (viz regulativy – kapitola 10). 
 
Z těchto důvodů by nejpřijatelnější formou realizace rozvojových lokalit byla individuální 
výstavba RD podle projektů jednotlivých stavebníků. Naprosto nevhodná by byla hromadná – 
soustředěná výstavba (např. v lokalitě Z23 – bloky A1, A2, B) rodinných domů stejného 
(podobného) typu jedním dodavatelem. Vznikl by tak pro danou lokalitu naprosto nežádoucí 
– cizorodý urbanistický útvar - „sídliště naležato“. 
 
Možnost mírných (šířkových) úprav parcelace obytných bloků a tím i urbanistických bilancí v 
intervalech „od – do“ je zcela v intencích územního plánu. Územní plán řeší obec jako celek v 
regionálních souvislostech. Nelze počítat s tím, že v předpokládané době platnosti územního plánu 
bude realizována výstavba ve všech rozvojových lokalitách. Proto jsou v bilancích k územnímu plánu 
kapacity jednotlivých lokalit redukovány tak, aby jejich součet byl v rozumném časovém horizontu 
pravděpodobný. Je to důležité především pro rozhodování v širších vztazích o investicích do 
technické infrastruktury, dopravy, vyšší občanské vybavenosti, apod. 
 
Odchylky údajů v územní studii od bilancí v ÚP 2012 nejsou v rozporu s územním plánem – viz 
Textová část ÚP – Odůvodn ění str. 6 : 
 

... „Sloupec „po čet RD“ je v podstatě maximální odhad, vytvořený pro dimenzační orientaci a 
diskusi, který není závazný kapacitní údaj . Fakticky se jedná o řádový horizont, který v rozumně 
dohlédnutelné budoucnosti není možné v podmínkách Čtveřína dosáhnout. Počet rodinných domk ů 
v jednotlivých soust ředěných lokalitách (zejména ÚS 2 a ÚS 3) bude významn ě ovlivn ěn 
řešením on ěch studií.“…  
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5. DOPRAVNÍ OBSLUHA - KOMUNIKACE 
 

5a lokalita Z22 
 
Geometrický tvar a ostatní parametry lokality Z22 připouští možnost dopravní obsluhy 
výlučně ulicemi kategorie místních komunikací (MK podskupina D1) se smíšeným, 
obousměrným dopravním prostorem o šířce 3,5 m (obecně známé pod názvy pěší zóna, 
zklidněná komunikace, sjízdný chodník, apod.). Šířka koridoru – veřejného prostoru mezi 
ploty pro tento typ komunikace je min. 8,0 m. Pro velikost navržené obytné skupiny je šířka 
uličního prostoru 8,0 m dostatečná. 

 

Odstav vozidel rezidentů musí být zajištěn na jejich vlastním pozemku včetně parkování 
návštěv. 
 
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 úvratiště pro osobní automobily. Nákladní automobily 
(odvoz odpadu, stěhování, hasiči, apod.) budou otáčet v úvratišti na severním konci této 
ulice. 
 
Stávající přístupová (účelová, staveništní) cesta na pozemku č. 742/4 ve vlastnictví obce je 
široká pouze 4,0 m a bude muset být po východní straně rozšířena po celé délce o 4,0 m na 
výslednou šířku uličního prostoru 8,0 m. Po stranách smíšeného dopravního prostoru o šířce 
3,5 m budou v dopravním koridoru situovány pásy doprovodné zeleně, ve kterých mohou být 
umístěny kromě stromů i prvky drobné architektury (lavičky, ozdobné záhony, dětská herní 
zařízení, treláže, popínavé pergoly, apod.). Do zahradních úprav doprovodné zeleně v 
dopravním koridoru lze zakomponovat i instalační sloupek (HUP s EM a ER skříní) pro 
parcelu č. 7, který byl postaven v předstihu, nedopatřením pouze ve vzdálenosti 4,6 m od 
protější uliční čáry. Tento odstup je i s rezervou dostatečný pro umístění potřebného 
zpevněného smíšeného dopravního pruhu (viz přiložený soubor fotodokumentace). 
 
5b lokality Z22 a Z23 – širší vztahy 
 
Dopravní napojení rozvojových ploch (Z22 , Z23) na sběrné komunikace (III/2799 a III/2797) 
je v současné době nedostatečné. Na silnici III/2799 připojení prakticky neexistuje. Za 
úsekem č. 6 (viz výkres č. 2) cesta (č. parc. 726/1) končí po cca 50 m a pokračuje pouze 
jako zatravněná pěšina (viz foto č. 2 a 3). Připojení na severu – na silnici III/2797 je 
výhledově nedostatečné (viz komentáře k výkresu č. 2. v kap. 2). V nedávné době byly 
rekonstruovány v koridoru č. 4 (viz výkres č. 5 a fotodokumentace foto 1 a 2) úseky ulic 1A - 
C a uspokojivě dopravně obsluhují přilehlou zástavbu a zprostředkovaly i staveništní dopravu 
při výstavbě domů kolem stávající ulice č. 4 (výkres č. 2). Dá se proto předpokládat, že 
stávající místní komunikace v koridoru č. 4 (výkres č. 5) budou dostatečné i při výstavbě a při 
zahájení užívaní prvních rodinných domů v lokalitě Z22. 
 
Dopravní obsluha rozvojové severozápadní části Čtveřína (Z22 a Z23) je navržena 
pouze prost řednictvím místních obslužných komunikací funk ční podskupiny D1 
(MK/D1 - pěší zóny, obytné zóny). 
 
Tím docílíme toho, že nová dopravní kostra nebude v yužívána jako zkratka  pro 
automobilovou dopravu  na trase od Příšovic (výjezd z dálnice) přes Pěnčín a Čtveřín do 
Doubí, Lažan a Husy. Nově navržená dopravní kostra umožňuje o cca 400 m kratší 
propojení míst napojení obslužných komunikací na sběrné komunikace, než je stávající 
vzdálenost těchto míst (cca 850 m) po silnicích III/2799 a III/2797. 
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Dopravní koridory  (viz výkres č. 5) 
 
  1. Dopravní koridor dlouhý cca 170 m a široký min. 8,0 m pro umístění komunikace 

MK/D1. Místo zaústění koridoru na S III/2799 bude upřesněno v dalším stupni 
projektové dokumentace (např. PD pro rozhodnutí o změně využití území, dělení a 
scelování pozemků, umístění stavby, stavební povolení, apod.) po vyhodnocení 
stavebních programů a záměrů stavebníků a vlastníků dotčených pozemků. Okolí 
budoucí křižovatky je vhodné pro situování autobusové zastávky. 

 
  2. Rozšíření stávající cesty v délce cca 110 m, budou-li s tím souhlasit vlastníci 

přilehlých pozemků. Optimální šíře nového, veřejného uličního prostoru by byla 8,0 m, 
kterou požaduje příslušná vyhláška. Smíšený dopravní prostor by v tomto úseku by 
neměl být přímý a měl by mít šířku pouze minimální (3,5 m) s výhybnami pouze před 
vjezdy na pozemky RD. Mělo by to odradit řidiče, kteří by si chtěli zkrátit cestu po 
silnicích S III. Dá se předpokládat, že realizací tohoto úseku dopravního koridoru se 
značně zvýší atraktivita i hodnota přilehlých pozemků. 

 
  3. Úsek dlouhý cca 120 m pro stavbu (cca 40 m) a rekonstrukci (cca 80 m) stávající 

zklidněné komunikace podskupiny D1. Jižní část tohoto úseku je součástí navrženého 
veřejného prostranství (viz foto č. 13). 

 
  4. Stávající přístupová ulice typu MK/D1 do rozvojového území v délce cca 150 m. 

Povrch smíšeného dopravního prostoru je nový – asfaltový o šířce 3,5 m. Veřejný 
prostor mezi soukromými pozemky je při tom podle mapy KN široký místy i méně než 
2,5 m. Mělo by to být v KN opraveno podle skutečného stavu. Napojení tohoto úseku 
na S III/2797 (viz foto č. 1) je dopravně závadné (nedostatečné poloměry pro 
odbočování). V místě změny směrového vedení tohoto koridoru není šířka zpevněné 
části dopravního prostoru potřebná pro výhybnu (viz foto č. 1 a 2). Z hlediska širších 
vztahů jsou výše uvedené nedostatky do jisté míry žádoucí. Odrazují řidiče od 
využívání místních komunikací jako zkratky při průjezdu obcí. 

 
  5. Dopravní koridor pro místní obslužnou komunikaci MK/D1 v trase stávající účelové 

(staveništní) komunikace v šíři veřejného prostranství 4,0 m (viz foto č. 10 a 11). Po 
západní straně je plocha již rozdělena na stavební pozemky (st. parcely č. 2 – 6), 
kterými je vytyčena západní uliční čára. Východní uliční čára (oplocení stavebních 
pozemků) je v územní studii navržena ve vzdálenosti 8,0 m od protilehlé uliční čáry. 

 
  6. Přibližně 35 m dlouhý a 8,0 m široký pruh veřejného prostoru částečně eliminující 

nedostatky a rizika stávajícího prostorového uspořádání dopravní obsluhy (viz 
komentáře v kap. č. 2 k výkresu č. 2 a foto č. 6). 

 
  7. Dopravní koridor v délce cca 230 m v šířce 8,0 m pro umístění komunikace typu 

MK/D1. Podmiňující investice pro realizaci výstavby v lokalitě Z23. 
 
  8. Dopravní koridor pro situování účelové komunikace charakteru záhumenní, polní 

cesty. Zemědělské plochy severně od Čtveřína nejsou plnohodnotně napojeny na 
sběrnou komunikaci S III/2797 a jejich obsluha přes nové obytné území je nežádoucí. 
Komunikace v tomto koridoru nebude jediným příjezdem k žádnému pozemku s 
rodinným domem, a nemusí mít proto parametry místní obslužné komunikace. 
Považujeme za postačující šířku koridoru cca 5,0 m s jedním jízdním pruhem širokým 
2,5 – 3,0 m s výhybnami na křižovatkách s koridory č. 5, 6 a 9. Bude-li to 
majetkoprávně řešitelné, bylo by vhodné realizovat tuto komunikaci v předstihu, tak 
aby byla využitelná pro výstavbu domů a inženýrských sítí v lokalitě Z22. Doporučené 
místo napojení obvodové komunikace na silnici III/2797 viz snímek č. 6. 
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Navržená komunikace v koridoru K8 je jediným příjezdem k trafostanici TS 7010 na 
pozemku č. 202/1, která je dnes přístupná pouze přes soukromé pozemky. 
 
Důležitý význam bude mít tato komunikace pro řešení nouzových situací v případě, 
že výstavba v lokalitě Z22 bude dokončená dříve než bude rozvojové území 
dopravně napojeno přes koridor č. 3 jakýmkoliv způsobem na S III/2799 (koridorem č. 
1 nebo č. 2). Jedná se například o situaci, že bude krátkodobě neprůjezdný koridor č. 
4 (sněhová kalamita, spadlý strom, výkop při havárii inž. sítí, autonehoda, apod.) a 
současně bude nutný zásah hasičů, záchranářů, policie, apod. kdekoliv v 
severozápadní části Čtveřína. 

 
  9. Stávající hospodářsko – záhumenní cesta. Doporučujeme její zachování a rozšíření 

na 4,0 m jako příjezdovou – hospodářskou uličku k zadním stranám pozemků RD. 
Zaústění hospodářské cesty do koridoru č. 4 je vidět na snímku č. 2. 

 
10. Propojením koridorů K7 a K8 koridorem K10 se docílí úplného zaokruhování  - 

obchvatu účelové (hospodářské) dopravy kolem obce. Výstavbu komunikace v 
koridoru K10 lze odložit do doby zahájení výstavby podmiňujících investic pro lokalitu 
Z23. Na snímku č. 12 koridor K10 sousedí se stávajícím plotem na podezdívce po 
levém okraji panoramatické fotografie. 

 
11. Historická polní (úvozová) cesta od Čtveřína přes Doubí do Sychrova v délce cca 4 

km (viz obr. č. 3 a 4). Doporučujeme ji zachovat a obnovit jako krajinářskou pěší 
(cyklistickou, jezdeckou) výletní trasu výhledově nadmístního významu. Nástupním 
místem ve Čtveříně je nově navržené veřejné prostranství o rozměru cca 40 x 40 m. 
V zastavěné části doporučujeme vzhledem k délce koridoru (cca 200 m) jeho šířku 
10,0 m tak, aby pěší trasa mohla být meandrovitá a doprovázena stromovou zelení 
(viz snímek č. 12). 

 
 
6. INŽENÝRSKO TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA 
 
Rozvojové lokality Z22, Z23 a Z24 nejsou zasaženy žádnými nadřazenými podzemními ani 
nadzemními inženýrskými sítěmi ani jejich ochrannými pásmy. 
 
Ve výkrese č. 3 (technická infrastruktura) jsou trasy inž. sítí převzaty z digitalizovaných 
situačních plánů v měřítku 1 : 5 000 až 1 : 10 000 a jsou bez jakýchkoliv korekcí převedeny 
do aktualizovaného geodetického operátu mapy Katastru nemovitostí (KN) z roku 2014. V 
malých měřítkách použitých mapových podkladů jsou všechny liniové stavby zakresleny 
schématicky, s velkými odstupy tak, aby při vytištění byly rozlišitelné, aby nesplynuly do 
jedné čáry. Z výše uvedených důvodů je výkres č. 3 pouze schéma určené pro koncepční 
předprojektové práce a nelze ho bez zaměření skutečného stavu provedení liniových staveb 
použít pro jakýkoliv stupeň PD. 
 
V lokalitě Z22 jsou již veškeré podzemní inženýrské sítě  uloženy v dopravním koridoru č. 5 na 
pozemku č. 742/4, který vlastní obec. 
 
Upozorňujeme, že před zahájením projekčních prací na komunikaci v tomto koridoru a na projektech 
jednotlivých staveb RD po obou stranách koridoru je nutné zaměřit skutečný stav provedení IS a 
zajistit jejich ochranu při provádění staveb. 
 
V lokalitě Z23 budou trasy uličních řadů IS předmětem řešení dalších stupňů projektové dokumentace 
po stabilizaci prostorového uspořádání (tras dopravních koridorů), které je závislé na stanoviscích 
vlastníků dotčených pozemků. Podkladem pro předběžná jednání s majiteli a správci IS i s distributory 
o dostatečnosti kapacit jednotlivých médií v území, dimenzování jednotlivých tras a  požadavcích na 
technická zařízení lze použít urbanistické bilance uvedené v kapitole č. 8. 
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Splašková kanalizace 
 

V obci není ČOV a centrální kanalizační síť je rozestavěná. Odpadní vody budou do 
vybudování ČOV likvidovány tak jako u stávajících domů na vlastních pozemcích RD 
domovními čističkami vybavenými tak, aby vyhovovaly požadavkům ČSN 750905 nebo 
budou smluvně vyváženy na vhodnou ČOV. 
 
Všechny dopravní koridory jsou směrově vedeny v terénu tak, aby do nich mohla být uložena 
gravitační splašková kanalizace ve spádu směrem k silnici III/2799 na jižní straně obce. 
Gravitačně neodkanalizovatelné území do uličních řadů je pouze část stávající zastavěné 
plochy mezi lokalitami Z22 a Z23. 

 

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 zatravněných pásů podél dopravních pruhů. 
 

Vodovod – uli ční řady 
 

Vodovodní uliční řady budou uloženy v zatravněných přidružených pásech podél vozovek v 
dopravních koridorech. 

 

Plynovod – STL rozvodné řady 
 

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

 

Kabelový rozvod sít ě NN – 1kV 
 

Kabelové rozvody sítě 1kV povedou v uličním prostoru v zeleném pásu dopravních koridorů. 
 
Rozvody NN pro lokalitu Z22 jsou napájeny z nové sloupové TS 7010 na pozemku č. 202/1 v 
ploše, která je v územním plánu zahrnuta do rozvojového území pro využití na bydlení (BV). 
V územní studii je tato plocha navržena pro pozemek k výstavbě rodinného domu jako 
parcela č. 1 v bloku A. Možnosti a formy využití parcely č. 1 (limity a forma zástavby, 
ochranná pásma, věcná břemena, přemístění TS mimo parcelu č. 1 ke koridoru č. 8, 
výhledová výstavba nové TS s kapacitou i pro Z23, termíny, atd.) budou předmětem jednání 
majitele pozemku, obce a budoucího stavebníka na parcele č. 1 s ČEZ Distribuce a.s. 
zastoupené firmou Bimont s.r.o. 

 

Veřejné osv ětlení 
 

Kabely VO budou uloženy v souběhu s kabely NN 1 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. 
 
 



 

ÚS Čtveřín – lokality Z22, Z23, Z24 
Atelier Aurea 2015 

11 

7. VEŘEJNÁ ZELEŇ 
 

Stávající plochy zeleně i vegetačního porostu nebudou výstavbou dotčeny. Nové zelené – 
drnové plochy vzniknou po stranách dopravních pruhů v komunikačních koridorech. 
 
Nová plocha zeleně (parkových úprav) vznikne v centru rozvojového území na křížení 
dopravních koridorů č. 1, 2 a 3. Tato plocha o výměře cca 1800 m2 je současně veřejným 
prostorem ve smyslu zákonných obecných požadavků na využití území (vyhláška č. 501 Sb. 
zákonů 2006). Plocha parkových úprav (drnové plochy, záhony, keřové a stromové porosty) 
bude mít výměru minimálně 500 m2. 
 
 
8. URBANISTICKÉ BILANCE 
 
Výměry a ostatní údaje jsou přibližné - odpovídají podkladům a zpracování řešených lokalit 
ve fázi územní studie. 
 
Parcelace (šířka pozemků) není závazným regulativem a proto počet stavebních pozemků, průměrná 
velikost pozemku, počet rodinných domů a počet obyvatel jsou stanoveny odhadem. 
 
Vodítkem pro odhady průměrné velikosti a počtu stavebních pozemků byly do jisté míry hloubky 
stavebních pozemků v jednotlivých blocích, které jsou dány polohou dopravních koridorů. Je obvyklé, 
že budoucí stavebníci většinou nepožadují šířku stavebního pozemku menší než 20 m. Z toho se dá 
orientačně stanovit minimální velikost plochy stavebního pozemku v zástavbových blocích – například 
cca 900 m2 v bloku A1/Z23. 
 
Poměr zájemc ů o velké pozemky (cca 1 500 a více m 2) k zájemc ům o malé pozemky (700 – 900 
m2) nelze zodpov ědně stanovit. Proto jsou kapacitní údaje k jednotlivým  lokalitám (po čty 
stavebních pozemk ů, domk ů a obyvatel) uvád ěny v intervalu od minimálních do maximálních 
hodnot. 
 
V současné době stále převládá poptávka po menších a středně velkých pozemcích (800 – 1 200 m2), 
cenově dostupných mladým rodinám střední příjmové kategorie. 
 
V lokalitách podobných Čtveřínu, ale také v poslední době mírně stoupá poptávka bohaté klientely po 
větších stavebních pozemcích kolem 1 500 m2 i více. Předpokládá se, že tento zájem (jednotlivců i 
skupin zájemců) je často motivován teoriemi o střednědobém přežití (vlastní studny, energetická 
nezávislost, potravinová soběstačnost, domobrana, …) v katastrofických situacích (kontinentální 
blackout, občanské nepokoje, infekční epidemie, válečný konflikt, apod.). 
 
Následující ukazatele jsou určeny především zastupitelstvu obce pro dlouhodobé plánování 
investic do občanské vybavenosti a inženýrsko technické infrastruktury obce. 
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Lokalita Z22 – obytné území  
 
blok A  pozemek č. 1 1 309 m2 
    2 1 007 m2 
    3    971m2 
    4    972m2 
    5    957m2 
    6    907m2 
blok A celkem   6 123 m 2 
 
blok B  pozemek č.   7    971 m2 
      8 1 398 m2 
      9 1 347 m2 
    10 1 470 m2 
    11 1 120 m2 
blok B celkem   6 306 m 2 
 
 

A + B celkem     12 439 m 2 (11 RD) 
průměrná velikost parcely pro RD :   1 130 m 2 
počet obyvatel :    57 osob 

 
Odhad počtu obyvatel se vztahuje ke střednědobému výhledu v období za 10 – 20 let po dokončení 
výstavby RD. Předpokládá se zástavba středně velkými, vícegeneračními (vícebytovými) rodinnými 
domy s průměrným počtem 5,1 obyvatel na RD. 
 
Lokalita Z23 – obytné území  
 
blok A1     4 226 m2    3 - 4 RD 
blok A2     6 184 m2    5 - 6 RD 
blok B      4 974 m2    3 - 4 RD 
blok C      8 596 m2    5 - 6 RD 
 
 

lokalita Z23 celkem    23 980 m 2 (16 - 20 RD) 
průměrná velikost parcely pro RD :   1 200 – 1 500 m 2 
počet obyvatel :    80 - 100 osob 

 
Lokalita Z24 – obytné území  
 
blok A1        997 m2    1 – 1 RD 
blok A2     3 280 m2    2 - 3 RD 
blok B      2 358 m2    2 – 2 RD 
blok C      2 049 m2    1 - 2 RD 
D – intenzifikace    2 700 m2    2 - 3 RD 
 
 

lokalita Z24 celkem      11 384 m 2 (8 - 11 RD) 
průměrná velikost parcely pro RD :   1 035 – 1 420 m 2 
počet obyvatel :    40 - 50 osob 

 
 
Orientační urbanisticko - investorské ukazatele (délky, výměry, etapovitost) týkající se 
dopravních koridorů (veřejných uličních prostranství) a v nich uložených inženýrských sítí 
(podmiňujících investic) jsou odvoditelné z výkresu č. 4 a komentáře v kapitole č. 5. 
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9. POSTUP REALIZACE 
 
Lokalita Z22 je v současnosti v podstatě rozestavěná. Dá se odhadnout, že většina 
rodinných domů a veřejné prostranství (dopravní koridor č. K5) bude schopno užívání do      
3 let. Ve stejném období by měl být realizován dopravní koridor č. 8 (účelová „záhumenní“ 
komunikace) alespoň v provizorním provedení. 
 
Reálný časový postup a termín zahájení výstavby lokality Z23 nelze vzhledem k současné 
vysoké míře ekonomicko investorské nejistoty stanovit ani odhadnout. Rozhodnou-li se 
vlastníci dotčených pozemků pro jejich prodej a transformaci na stavební pozemky RD, lze 
dobu trvání přípravných prací včetně vypracování projektové dokumentace (veřejná 
prostranství, komunikace, inženýrské sítě) odhadnout na 18 až 24 měsíců a realizaci 
jednotlivých podmiňujících investic na 9 – 12 měsíců. Urbanistický koncept v tomto elaborátu 
umožňuje organizovat výstavbu po částech, podle aktuální poptávky po stavebních 
pozemcích a ekonomických možností obce nebo jiného investora. 
 
Investiční vstup do lokality Z24 je termínově, urbanisticky i technicky zcela nezávislý na 
lokalitách Z22 a Z23. V současné době je zbytečné zabývat se podrobnějším urbanistickým 
návrhem lokality Z24. Nejsou k dispozici žádné konkrétní záměry a iniciativy ze strany 
vlastníků pozemků směřující k potřebě formulovat požadavky na transformaci lokality Z24 
jako celku. 
 
 
10. PROSTOROVÁ REGULACE – ZÁVAZNÉ REGULATIVY 

 

Uliční čára 
 

Čára, která závazně vymezuje hranice veřejného prostranství a uličních prostorů. Oplocení 
soukromých pozemků ji nesmí překročit. 
 
Uliční čára je závazně vymezena pouze v lokalitě  Z22 (viz výkres č. 6). V lokalitách Z23 a Z24 bude 
uliční čára totožná s ohraničením navržených dopravních koridorů po jejich geometrickém vymezení v 
dalších stupních projektové dokumentace (dělení a scelování pozemků, rozhodnutí o změně využití 
území, povolení staveb, apod.). 
 

 

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. 
 
Hranice zástavby od uliční čáry budou ve všech změnových lokalitách 5,0 m. 
 
Odůvodnění : Předpokládá se, že všechny místní obslužné komunikace kategorie MK/D1 budou 
obousměrné se smíšeným dopravním prostorem o šířce 3,5 m a výhybnami před vjezdy na pozemky 
RD v dopravním koridoru širokém 8,0 m. Při těchto parametrech je odstup zástavby 5,0 m od uliční 
čáry dostatečný k tomu, aby vozidla při vjezdu a výjezdu na pozemky RD se nestaly překážkou 
dopravnímu provozu. 
 
Minimální možná vzdálenost mezi protilehlými stavbami bude 18,0 m (5 + 8 + 5). Při maximálně 
přípustné výšce RD 9,0 m nad podlahou 1. nadzemního podlaží je kompoziční profil ulice v poměru 2 : 
1, což je naprosto dostatečné pro vytvoření (zachování) zástavby typu venkovské (příměstské) 
zahradní čtvrti. 
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Není proto nutné dodržet v ÚP doporučenou vzdálenost 6,0 m hranice zástavby od uliční čáry. 
Územní plán obecně připouštěl výškovou hladinu zástavby 2NP + 1 (cca 12 m), pro kterou byly 
odstupy 6,0 m hranic zástavby od uliční čáry z kompozičních důvodů opodstatněné. 
 
Výjimkou jsou pozemky č. 1, 2 a 7 v lokalitě Z22 na severním okraji zástavbového území, 
kde je navržen 3 m odstup hranice zástavby od uliční čáry. Případné pohledové zúžení 
koridoru K5 na jeho konci je kompozičně žádoucí – dojmově se koridor zkrátí. Omezení 
dopravního provozu při vjezdy na pozemky č. 2 a 7 nehrozí, jsou koncové a koridor je v 
těchto místech rozšířený. Zvětšením zastavitelné plochy pozemků č. 1 a 2 je částečně 
kompenzováno zmenšení pozemku č. 1 o plochu koridoru K6 a problém s vedením VN 35kV 
a TS 7010 na těchto pozemcích. 

 

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 domy s obytným podkrovím. 
 

Výška podlahy prvního nadzemního obytného podlaží smí být max. ve výši 1,5 m nad 
niveletou ulice přilehlé ke stavebnímu pozemku v dopravním koridoru. 

 

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. 
 
Intenzita využití stavebních pozemk ů 

 

Zastavěná plocha pozemku nadzemními stavbami : max. 25%. 
Zastavěná a zpevněná (nepropustná) plocha pozemků : max. 40% 

 
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 (25% 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 širokému prostoru 
(koridoru), který by vytvořily vysoké, souvislé neprůhledné plotové stěny v délce 160 m i více. 
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