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1/ Důvody pro pořízení Územní studie Svijany  

 

Vypracování územní studie je uloženo Územním plánem (dále ÚP) Svijany, který byl 
vydán Zastupitelstvem obce Svijany dne 13.11.2012, účinnosti ÚP nabyl dne 
5.12.2012. Tato územně plánovací dokumentace ukládá před zahájením výstavby 
v zastavitelné ploše označené Z2  zpracování územní studie.  Navrhované využití   
plochy je  bydlení v rodinných domech – venkovské  BV.  

 

2/ Cíle a účel  Územní studie Svijany 

 

Cílem je u vymezené plochy v územním plánu ověřit existující stav, detailně prověřit 
navrhované území a vyřešit problémy koncepce funkčního využití území. Územní 
studie  rozpracovává koncepci  prostorové organizace území, zaměřenou zejména  
na vymezení veřejné infrastruktury, návaznost na stávající okolní zástavbu a 
současně ochranu stávajících ploch  bydlení. Upřesňuje zejména výškovou hladinu 
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zástavby, koeficient zastavitelnosti pozemků hlavní stavbou a vedlejšími stavbami, 
koeficient zeleně. 

Prověřuje plošné uspořádání zastavitelné plochy tak, aby byl zajištěn ke všem 
stávajícím i nově vzniklým parcelám příjezd a napojení na nezbytnou technickou 
infrastrukturu.  

Pořízením územní studie vznikne dostačující územně plánovací podklad pro 
rozhodování v území navrhované lokality podle § 30 zákona č. 183/2006 Sb., o 
územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 
stavební zákon).   

 

3/ Základní údaje   

 

Územní studie je zpracována na lokalitu  Z2 – U Zámku, kde je ÚP Svijany navrženo 
funkční využití „BV – bydlení v rodinných domech - venkovské„. Jedná se o ppč.: 

 227/12 – 227/28 zahrada, 106/16 a 278/1 – ostatní  silnice a komunikace k.ú. Svijany 
– takto jsou pozemky vedeny v katastru nemovitostí.  

 

4/ Vymezení řešeného území  

 

Celková plocha řešeného území je 1,82 ha. 

Lokalita  Z2 místní název U Zámku leží na okraji obce při krajské silnici III/27917.  
Pozemky jsou ve vlastnictví obce Svijany. Pozemek byl rozparcelován na pozemky 
pro výstavbu rodinných domů a na pozemek určený pro místní komunikaci. Jižní část 
pozemků ppč.  227/13, 227/14, 227/15, 227/16 a 227/12 není územním plánem 
určena pro funkční využití BV a pro komunikaci. Bude muset dojít ke změně 
Územního plánu Svijany, a k posunutí komunikace směrem JV v územním plánu dle 
parcelace v katastru, aby byly celé pozemky určené pro výstavbu. Část pozemků je 
Územním plánem Svijany určena jako „plochy smíšené nezastavěného území – 
zemědělské přírodní“ – jedná se o vadu mezi geodetickým zaměřením a Územním 
plánem Svijany.  
Geologické, geomorfologické a hydrogeologické poměry  nejsou navrhovanou 
zástavbou dotčeny na základě posudku RNDr. Miloslava Pivrnce z roku 2012, kdy 
konstatuje, že je v lokalitě nutné zabránit pronikání dešťové vody do podloží.  Lokalita 
se danému požadavku přizpůsobuje odkanalizováním dešťové vody.    Územní studie 
akceptuje původní reliéf terénu. 
 

5/ Požadavky vyplývající z Územního plánu Svijany 
 

Na základě ÚP je pro zastavitelnou plochu Z2 navrženo funkční využití a jeho 
regulativy a podmínky prostorového uspořádání 

 

 „BV- bydlení v rodinných domech – venkovské“ 

 

Hlavní využití: 
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- bydlení a související funkce (služby a nerušící výrobní činnosti), které jsou 
slučitelné s bydlením ve venkovském prostoru  

 

Přípustné využití: 

- stavby pro bydlení typu rodinného domu s užitkovými zahradami, a případným 
chovem drobných hospodářských zvířat 

- rodinná rekreace 

- občanská vybavenost pro obsluhu řešeného území 

- veřejná prostranství, veřejná a soukromá zeleň 

- dopravní a technická infrastruktura pro obsluhu řešeného území 

 

Podmíněně přípustné využití: 

- služby (výrobní a nevýrobní) za podmínky, že svým provozováním a technickým 
zařízením nenaruší užívání staveb a zařízení ve svém okolí a nesníží kvalitu 
okolního prostředí a svým charakterem a kapacitou nezvýší dopravní zátěž 
v území 

- stavby pro maloobchodní prodej a služby za podmínky rozsahu do 1000 m2 
prodejní plochy  

- stavby a zařízení pro výrobu energie z obnovitelných zdrojů za podmínky, že se 
nebude jednat o technická zařízení staveb 

- další stavby a zařízení, za podmínky, že nesnižují kvalitu prostředí a pohodu 
bydlení ve vymezené ploše, jsou slučitelné s bydlením a slouží zejména 
obyvatelům v takto vymezené ploše 

 

Nepřípustné využití: 

- jiné využití než je uvedeno jako hlavní, přípustné a podmíněně přípustné využití 

 

Podmínky prostorového uspořádání: 

- max. podlažnost:  objekty 1- 8 (severní část)  1 nadzemní podlaží + podkroví  

                           objekty 9 -16 (jižní část)     2 nadzemní podlaží + podkroví 

 

Další podmínky pro lokalitu vyplývající z platného Územního plánu Svijany  

Pozemky se nenacházejí v záplavovém území.  

Na území celé lokality je možný výskyt archeologických nálezů, proto je nutné 
dodržení souladu s právními předpisy kontaktovat archeology  nejpozději ve fázi 
přípravy projektu jednotlivých staveb. 

 

6/ Řešení urbanistické koncepce 

 

Urbanistická koncepce byla založena  Územním plánem Svijany  a umístěním lokality 
Z2  v blízkosti centrální části obce - v blízkosti zámku.  Lokalita má mírný sklon JV 
směrem nad přírodním JV svahem.  Je zde navrženo 16 pozemků pro výstavbu 
rodinných domů ve 4 řadách s obslužnými místními komunikacemi po vrstevnicích. 
Jedná se o uliční zástavbu. 
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Pozemky jsou očíslovány podle pořadí od krajské silnice III/27917. Pozemek 
komunikací je navržen v šíři 8 m a samotná obslužná komunikace je obousměrná  
v šíři 5 m. Při komunikaci je vždy z jedné strany umístěný chodník o šíři 2 m. 
Pozemky 1 - 4 budou napojeny samostatnými výjezdy na krajskou komunikaci 
s dostatečnou plochou výjezdu  pro zaparkování vozu před zavřením brány oplocení, 
tak aby vozidlo nestálo v silnici.  Ostatní pozemky jsou napojeny na vznikající 
obslužnou  komunikaci.  

Pozemky a jejich plocha:  

1/ ppč. 227/28  ……………… 933 m2 

2/ ppč. 227/27………………...921 m2 

3/ ppč.227/26 ……………….. 971 m2 

4/ ppč. 227/25…………………955 m2 

5/ ppč. 227/21  ………………1004 m2 

6/ ppč. 227/22………………..1056 m2 

7/ ppč. 227/23…………………928 m2 

8/ ppč.227/24…………………912 m2 

9/ ppč. 227/20  ………………1086 m2 

10/ ppč. 227/19……………….1056 m2 

11/ ppč.227/18 ……………….1187 m2´ 

12/ ppč. 227/17………………..1176 m2 

13/ ppč. 227/13………………..1425 m2 

14/ ppč.227/14………………..1056 m2 

15/ ppč. 227/15  …………….. 1186 m2 

16/ ppč. 227/16……………….1181 m2 

Lokalita je přímo napojena na zastavěné území a svou zástavbou nebude rušit  okolní 
krajinu a zástavbu.  

 Sousední zastavěné území západním směrem  - 2 pozemky  jsou v současné době 
bez staveb – proběhla zde demolice.  

Sousedem od  jihozápadu je zámek Svijany, který má  2 podlaží s podkrovím.  
Z tohoto důvodu je  navržen  max. regulativ výšky zástavby – pro objekty 1- 8 1 
nadzemní podlaží s obytným podkrovím, pro objekty 9 -12  2 nadzemní podlaží 
s obytným podkrovím.  Ostatní sousední plochy jsou “plochy smíšené nezastavěného 
území- zemědělské přírodní„ nebo přes silnici “plochy zemědělské“.  Výška zástavby 
je zvolena tak, aby nebyl rušen krajinný ráz  a aby dominantou obce  zůstal zámek.  
Fasády domů  budou světlé méně výrazné barvy.  

Uliční zástavba domů je navržena do řad po vrstevnici s uliční čarou min. 5 m od 
hranice pozemku. Vzdálenost domu od hranice pozemku ze SV a JZ  je minimálně 
3,5 m tak, aby se domy vzájemně neobtěžovaly  pohledy z obytných místností. Tvar 
domu není omezen – obdélník, čtverec, L, T, U. Výška zástavby max. 2 nadzemní 
podlaží + podkroví. 

Sklon střech je stanoven v rozmezí 25 – 45°.  

Střechy budou sedlové valbové, polovalbové. Budou zde povoleny i pultové střechy, 
které na sebe budou nasedat a napodobovat sedlové střechy. Maximální výška 
hlavního hřebene 9 m , přízemí nad terénem max. 0,9 m.  Domy budou venkovského 
rázu, protože se jedná o bezprostřední sousedství zámku Svijany. Krytina střech není 
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omezena, fasáda domů by měla být provedena omítkou. Do lokality nepatří sruby, 
mobilní domy a dvojdomy.   

Doplňkové stavby budou umístěny v zadním traktu pozemku  - altány, bazény, letní 
kuchyně, pergoly, dřevníky  a skleníky.  Doplňkové stavby budou solitéry v zahradě.  

Garáže budou součástí domů  nebo budou postaveny při domu. Samostatné garáže, 
které se napojují na dům, mohou být postaveny do 2 m od hranice pozemku. Na 
pozemku bude zabezpečeno stání 2 vozů, aby nedocházelo ke konfliktům v ulici. 
Obrubníky chodníků v ulicích u vjezdů na pozemky budou ve spádu, aby bylo 
umožněno najetí na pozemek. Ze strany, kde nejsou vjezdy  budou chodníky  a 
obrubníky ve stejné výšce.  

Ploty do ulice budou sjednoceny - zděné sloupky s podezdívkou plotu 30 cm z KB 
bloků  nebo litého betonu, drátěné nebo dřevěné výplně. Max. výška plotu 150 cm.  
Ploty mezi pozemky nejsou  stanoveny.  Součástí plotu budou HUP a energetické 
sloupky upraveny do podoby plotu. 

Hlavním regulativem v území bude  procento zastavěnosti:  

Zastavěnost pozemku stavbou hlavní …………………….25% 

Zastavěnost pozemku stavbami vedlejšími, 

příjezdovou cestou, zpevněnými plochami ……………….20% 

Koeficient zeleně …………………………………………….55% 

Zeleň jako součást komunikačního tělesa není navrhována, pouze při krajské silnici 
zůstanou ovocné stromy, které by měly  pomoci odclonit silnici. 

 

7/ Řešení dopravní  infrastruktury 

 

Lokalita je přímo spojena místní komunikací na krajské silnici III/27917, která 
nevykazuje hustotu dopravy, pouze je více využívána pro zásobování Svijanského 
pivovaru. Proto je první řada rodinných domů přímo napojena na tuto komunikaci. 
Nájezdy jsou 6 m dlouhé k silnici, aby se zde dalo zaparkovat vozem při zavírání 
brány a  před výjezdem na krajskou silnici.  

Obslužná  komunikace je řešena jako uliční prvek po vrstevnici s propojením  na V a 
hlavně Z pozemku, kde je navržen výjezd na krajskou silnici.  Silniční těleso obslužné 
komunikace je 8 m široké, z toho 5 m obousměrná komunikace s jednostranným 
chodníkem 2 m šíře. Na druhé straně komunikace bude pruh 1m široký v provedení 
zámkové dlažby, přes kterou bude výjezd z pozemků na komunikaci.   

Celkově se jedná o cca 518,0 m obousměrné komunikace 5 m šíře.  

 

8/ Řešení technické infrastruktury 

 

Územní studie řeší inženýrské sítě pro 16 rodinných domů, která bude napojena na 
stávající sítě – vodovodní řád PE 90 a splašková stoka KA 300.  

Kanalizace splašková:  

Nová splašková kanalizace bude provedena z kameniny (KT) DN 300 mm v celkové 
délce 409,0 m, která bude rozdělena na tři větve: 

 

1. řad „K“  v délce 165,0 m  - v trase navrženo 4 ks revizní kanalizační šachta DN  
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    1000 

2. řad „L“  v délce 109,0 m - v trase navrženo 3 ks revizní kanalizační šachta DN 

   1000 

 

3. řad „M“ v  délce 135,0 m - v trase navrženo 3 ks revizní kanalizační šachta DN  

    1000 

 

Kanalizace bude uložena do středu komunikace a bude napojena na I etapu 
navržené kanalizace. 

Bilance splaškových vod:  

Pro 1 RD  

Počet osob                               4 

Qpd  denní spotřeba vody            4 x 150 l/os                             600 l/den = 0,6 m3/den 

Roční potřeba vody                                                               219 m3/rok 

Množství odváděných splaškových vod odpovídá přibližně  spotřebě pitné vody, tj. 0,6 
m3/den. 

 

Kanalizace dešťová:  

Navržená dešťová kanalizace bude sloužit k odvedení dešťových vod ze střech 
plánovaných rodinných domů, k odvedení srážkových vod z nové obslužné 
komunikace  a k odvedení srážkových vod z území JV od  plánované zástavby. 

Dešťové vody ze zájmového území budou svedeny do dešťové kanalizace  
vyprojektované v rámci Greenways Jizera.  Dešťové vody ze zastavěného území 
budou odváděny  novými kanalizačními řady  do přírodních retenčních nádrží. 
Dešťové vody odtékají z volného terénu a přelivy z retenčních nádrží budou 
zachyceny  odvodňovacími rigoly a přes horské vpusti  budou svedeny do dešťové 
kanalizace.  

1. řad „D“ kamenina DN 250             152,0 m 

           PVC DN 250              258,0 m 

2. řad „D-1“ PVC DN 200  212,5 m 

3. řad „D-2“ PVC DN 200 128,5 m 

Kanalizační řad „D“ je prodloužením kanalizačního řadu „Db“  vyprojektovaném 
v rámci PD Revitalizace Kabeláčovi zahrady. Řad je veden od napojení podél hranice 
parcel č. 227/2 a 227/9 a dále vždy středem obslužné komunikace  s přípojkami na 
jednotlivé pozemkové parcely.  

 

Vodovod:  

Územní studie řeší rozšíření veřejné vodovodní sítě a zřízení vodovodních přípojek  
pro plánovanou zástavbu 16 rodinných domů v obci Svijany. Nové vodovodní řady 
budou napojeny na stávající vodovodní řad PE 90. Nový vodovodní řad bude 
proveden z PE 100 SDR 11 DN 90x8,2 mm v celkové délce 461,5 m, který bude 
rozdělen na dvě větve: 

1. řad „A1“ v délce 371,0 m - v trase navrženo 1 ks podzemní hydrant DN 80 pro 

    provozní   účely. 
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2. řad „A2“ v délce 90,5 m - v trase navrženo 1 ks podzemní hydrant DN 80 pro 

    provozní   účely. 

Součástí stavby je 16 ks vodovodních přípojek, které již byly povoleny územním 
rozhodnutím. 

Roční spotřeba vody pro 1 RD  při 4 EO  = 0,9 m3/den = 0,01 l/s. 

Roční potřeba vody na 1RD = 219 m3 

 

 

Plynovod:  

Lokalitu je možné napojit na stávající STL plynovod PE DN 63, který se nachází 
západně od lokality Z2. 

Řad  P, P1, P2  v provedení PE  DN  63 o celkové délce 569,0   m. Plynovodní 
přípojky STL PE DN 32. 

Plynovodní řady  budou uloženy do obslužné komunikace a přípojky budou ukončeny 
na hranici pozemku v HUP.  

Předpokládaný odběr plynu pro rodinné domy v obci Svijany v lokalitě Z2: 4,0 m3/h. 

 

Elektrorozvody: 

Elektrorozvody jsou již položeny a jsou k nim přiloženy rozvody pro veřejné osvětlení.  

U elektrorozvodů byl investorem ČEZ. Viz „ výkres inženýrských sítí – elektro vedení 
NN - podzemní“.   

 

Veřejné osvětlení:  

V dokumentaci územní studie  je  vyznačeno umístění lamp. Rozvody jsou položeny 
do výkopu pro silovou elektřinu  a jsou již provedeny. 

Materiál: 

Kovové zinkované stožáry VO se sadovými svítidly a běžným příslušenstvím. 
Celoplastové kabely, uzemňovací materiál, elektroinstalační plastové chráničky, 
běžný elektroinstalační materiál, beton pro základy stožárů.  

 

 

9/ Řešení veřejného prostranství  

 

V územní studii není vymezena plocha veřejného prostranství, jelikož nedojde 
k překročení 2 ha zastavitelné plochy dle vyhlášky č. 501/2006 Sb., O obecných 
požadavcích na využívání území, v platném znění.  

 


