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A.1 VSTUPNÍ PODMÍNKY A PODKLADY
A.1.1

Zadání a účel studie

Byla provedena aktualizace územní studie na žádost objednatele. Aktualizace vychází ze skutečného stavu v srpnu
2019 a doplňuje řešení tak, aby bylo usnadněno rozhodování o výstavbě v území.
Studie je vypracována na základě objednávky zadavatele a zadání ÚS (OÚ Rebešovice, 07/2019). Hlavním cílem
dodatku ÚS je doplnění studie z roku 2012, tak aby mohla sloužit jako územně plánovací podklad, na základě kterého v
souladu s § 25 stavebního zákona bude probíhat rozhodování v území.

A.3

ANALÝZA SOUČASNÉHO STAVU

A.3.1

Charakteristika území

V rámci řešení je navržena urbanistické koncepce zástavby s ohledem na vlastnické vztahy k dotčeným pozemkům,
a umožnění kvalitní obsluhy území dopravní a technickou infrastrukturou. Při zpracování územní studie jsou respektovány
platné právní předpisy a příslušné ČSN, jakož i koncepce výstavby, která je navržena územní studii z roku 2012.

Řešené území je v současnosti nezastavěné. Je využíváno převážně jako zemědělská půda. Na severozápadě
navazuje na hranici zastavěného území, sousedí s plochami zahrad, stávající zástavbou rodinných domů a dvěma bloky
nízkých bytových domů. Je přístupné z ulice Horky, jižní hranici vymezuje v ÚP navržená účelová komunikace podél
zemědělského areálu. Na jihovýchodě pokračují plochy zemědělské půdy.

Ve studii je řešeno území na optimální cílový stav, který je možné realizovat postupně po etapách podle
majetkoprávních, technických a finančních možností.

Řešené území si zachovává stále stejný charakter jako v minulosti, tj. volné, mírně svažité plochy bez vzrostlé
zeleně. Území je rovinaté bez výrazných terénních vln nebo zlomů.

A.1.2

Vymezení území
Dodatek č. 1 ÚS řeší části ploch Z4, Z7 a Z5b, které mají navržen způsob využití BV = plocha bydlení (bydlení
venkovského charakteru) v souladu s platným ÚP Rebešovice, který nabyl účinnosti dne 4. 5. 2016.

A.1.3
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Podklady

Území není zatíženo žádnými limity přírodního ani technického charakteru. Neprochází zde ÚSES ani ochranná
pásma chráněných území.
Je částečně realizována a dále probíhá výstavba RD v severní části lokality, tzv. I. etapa podle původní ÚS.
A.3.2

Dopravní obsluha

Území je dostupné po místní komunikaci – ul. Horky, napojené na silnici III/41614. Na území tzv. I. etapy je
realizována technická infrastruktura včetně zokruhované ÚK.

Byly použity tyto podklady:

Oficiální cyklistické trasy nejsou v řešeném území značeny.

Územní plán obce Rebešovice
informace z ÚAP ORP Šlapanice
zadání územní studie
katastrální mapa území v digitální formě (07/2019)
Územní studie Rebešovice – Malé díly (ing. arch. Brožek, 2012)
vlastní průzkum vztahů v území

Pokud jde o pěší dopravu, nejsou v lokalitě chodníky vybudovány, přístup je možný pouze po vozovce.
Prostředky veřejné dopravy jsou v docházkové vzdálenosti, zastávka autobusu cca 300 m.
A.3.3

Struktura území

V současnosti nemá řešené území žádnou urbanistickou strukturu. Je tvořeno nezastavěnou volnou plochou
původních polí a luk. Nejbližší stavby v okolí rovněž nemají žádnou organizační strukturu.

Poskytnuté podklady byly doplněny o další informace při jednáních se zadavatelem a o informace získané vlastními
terénními prohlídkami řešeného území.
A.3.4

Limity území

V řešeném území nejsou žádná ochranná pásma zasahující na pozemky, případné limity vyplývají tedy pouze ze
stavu a existence inženýrských sítí a objektů v území.

A.2 ŠIRŠÍ VZTAHY
Řešené území se nachází v místní části Malé Díly, na okraji obce Rebešovice. Jde o nezastavěné území navazující
na existující zástavbu rodinnými a bytovými domy východně od centra obce vzdáleného cca 500 m.
Rebešovice leží v okrese Brno – venkov s dobrou dostupností města Brna, vzdálenost do centra cca 15 km.
Nachází se blízko hlavního dopravním tahu směr Slovensko (dálnice D2), jakož i dálnice D1. Nedaleko je rovněž
mezinárodní letiště Brno - Tuřany (15 km).
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A.3.5

Majetkové poměry

Pozemky v území jsou ve vlastnictví jak fyzických tak i právnických osob. V následující tabulce je uvedena struktura
vlastnictví.
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Z4 Z7
výměra
parc.č. m2
druh pozemku vlastník
Mátl Tomáš, Ořechová 160, 66461 Rebešovice
416/41
5 996 orná půda
416/42
4 500 orná půda
Mátl Tomáš, Ořechová 160, 66461 Rebešovice
Koláček Petr, Nová 71, 66461 Rebešovice
Koláčková Anna, Nová 71, 66461 Rebešovice
416/43
7 617 orná půda
Burdová Jarmila, Na Dědině 5, 66461 Rebešovice Šenkýř
Jan, Na Dědině 98, 66461 Rebešovice Šenkýř Jiří, Nová 111,
66461 Rebešovice Šenkýř Pavel, Na Dědině 18, 66461
416/44
4 056 orná půda
Rebešovice Tůmová Anna, Pod horkou 278, 66446 Prštice
Burdová Jarmila, Na Dědině 5, 66461 Rebešovice Šenkýř
Jan, Na Dědině 98, 66461 Rebešovice Šenkýř Jiří, Nová 111,
66461 Rebešovice Šenkýř Pavel, Na Dědině 18, 66461
Rebešovice Tůmová Anna, Pod horkou 278, 66446 Prštice
416/45
4 040 orná půda
Klinovský Jiří, Rajhradická 95, 66461 Rebešovice
416/46
2918 orná půda
416/47
2 915 orná půda
Havlíček Miroslav, Na Dědině 273, 66461 Rebešovice
416/48
3 154 orná půda
Mátl Tomáš, Ořechová 160, 66461 Rebešovice
Obec Rebešovice, Zámecká 12, 66461 Rebešovice
416/49
826 orná půda
Bednář Jan, Rajhradická 117, 66461 Rebešovice
416/50
10 771 orná půda
416/153
4 579 orná půda
Mrázek Miloslav Ing., Rebešovická 758/69a, Chrlice, 64300 Brno
Mrázek Miloslav Ing., Rebešovická 758/69a, Chrlice, 64300 Brno
Rezidence Rebešovice s.r.o., Havlíčkova 917/6, 69501 Hodonín
416/53
740 orná půda
416/14
216 orná půda
Pelikán Ondřej, Jírova 2194/7, Líšeň, 62800 Brno
136 orná půda
Weisberger Šárka, Malé Díly 403, 66461 Rebešovice
416/118
407/2

742 ostatní plocha Obec Rebešovice, Zámecká 12, 66461 Rebešovice

117/1

510 ostatní plocha Obec Rebešovice, Zámecká 12, 66461 Rebešovice
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poznámka
část parcely
část parcely
část parcely

část parcely

část parcely
část parcely
část parcely
část parcely
část parcely
část parcely
část parcely
část parcely
část parcely
část parcely
Věcné břemeno
vedení
Věcné břemeno
vedení

A.4

NÁVRH ŘEŠENÍ

A.4.1

Legislativní požadavky

§ 7 vyhlášky č. 501/2006 Sb ve znění vyhl. č. 269/2009 Sb.:
Pro každé dva hektary zastavitelné plochy bydlení, rekreace, občanského vybavení anebo smíšené obytné se
vymezuje s touto zastavitelnou plochou související plocha veřejného prostranství o výměře nejméně 1000 m2; do této
výměry se nezapočítávají pozemní komunikace.
§ 22 vyhlášky č. 501/2006 Sb ve znění vyhl. č. 269/2009 Sb.:
Nejmenší šířka veřejného prostranství, jehož součástí je pozemní komunikace zpřístupňující pozemek bytového domu,
je 12 m. Při jednosměrném provozu lze tuto šířku snížit až na 10,5 m.
Nejmenší šířka veřejného prostranství, jehož součástí je pozemní komunikace zpřístupňující pozemek rodinného
domu, je 8 m. Při jednosměrném provozu lze tuto šířku snížit až na 6,5 m.
Řešené území – tedy zóna Z4, Z7 a Z5b - zastavitelná plocha pro bydlení (BV – bydlení venkovského charakteru) o rozloze
4,6 ha musí splnit podmínku vymezení VP o výměře nejméně 2 000 m2 mimo plochy komunikací. Tato podmínka je splněna
návrhem VP o celkové výměře 0,3 ha (3 000 m2) v původní ÚS.
A.4.2

Celková koncepce

Celková urbanistická koncepce řešení je zachována v souladu s původní ÚS. S ohledem na současný stav postupu
výstavby v území jsou aktualizovány dílčí prvky vymezení struktury VP.
A.4.3

Popis řešení
A 4.3.1 Koridory pro infrastrukturu

A.3.6

Technická infrastruktura
Současný stav inženýrských sítí je následující:

Elektro
Na ul. Horky v SZ části území se nachází vedení VN ukončené trafostanicí. Z ní je vedeno podzemní vedení NN
pro zásobování 1. etapy výstavby v území. Prodloužení distribuční sítě je možné při splnění podmínek provozovatele ČEZ.
Vodovod
V ul. Horky je stávající rozvod pitné vody PE 110, ze kterého je provedeno napojení 1. etapy výstavby v území. Pro
zásobování dalších etap je možné prodloužení distribuční sítě při splnění podmínek provozovatele VAS a.s. divize Brno –
venkov.
Kanalizace
V obci je vybudována jednotná kanalizační síť, která je v majetku obce a provozována společností VAS a.s. divize
Brno – venkov. Odpadní vody jsou odváděny do obecní ČOV. Napojení splaškové kanalizace nové výstavby na tuto síť je
možné při splnění podmínek provozovatele VAS a.s. divize Brno – venkov.
Likvidaci dešťových vod u nové výstavby je nutno řešit v souladu se zákonem vsakováním na pozemku nebo
akumulací s následných využitím při provozu RD.
Plyn
V ul. Chrlické, resp. Horky je stávající rozvod STL plynu. Prodloužení sítě pro budoucí výstavbu RD je možné při
splnění podmínek provozovatele SMP Net s.r.o.
V řešeném území určeném pro výstavbu RD je tedy možné zajistit zásobování vodou, plynem a el. energií,
podmínkou je předchozí prodloužení distribučních sítí.
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Jsou vymezeny koridory pro umístění technické infrastruktury (inženýrských sítí a objektů, veřejných komunikací).
V těchto koridorech nesmějí být umisťovány žádné nadzemní stavby a jejich příslušenství, zejména nikoli oplocení. Koridory
korespondují s orientací hranic pozemků řešeného území. Jsou navrženy v základní šířce 9 a10 m, resp. jsou v souběhu
s hranicemi existujících parcel (p.č. 416/44).
Vymezení koridorů viz výkres B.5 – Regulace.
A 4.3.2 Veřejná prostranství
V souladu s koncepcí ÚS je zachováno rozdělení VP na dvě dílčí VP. Dílčí VP 1, VP 2 tvoří v úhrnu veřejná
prostranství o celkové ploše 2008 m2. Vymezení VP viz výkres B.5 – Regulace.
A 4.3.3 Zastavitelné plochy stavbami RD
Po vymezení koridorů infrastruktury a VP je navržena optimální struktura zbývající plochy území pro výstavbu RD.
S ohledem na požadovanou vyšší kvalitu urbanistické struktury v území je organizováno umístění RD na parcelách pomocí
regulačních nástrojů – stavebních čar. Stavební objem budov má za účel podporovat vytvoření prostoru ulice, preferuje se
tedy kompaktní zástavba v protikladu k roztroušené. Při navrhovaném řešení je možné získat 44 RD v řešeném území.
Příklad možného řešení viz výkres B.6. – Příklad urbanistického řešení.
A.4.4

Dopravní obsluha

Pro výsledný návrh řešení se způsob dopravní obsluhy v území nemění. Veškeré pozemky budou přístupné
z veřejného prostranství. Obslužné komunikace v území jsou napojeny ze stávající komunikace v ul. Horky.
Zákres a tvarování obslužných komunikací a zpevněných ploch je ilustrativní, aby byla prokázána reálná obslužnost
navrhované zástavby. Podél páteřní komunikace je vymezen dostatečně široký koridor VP, který umožňuje vybudování
chodníků nejméně na jedné straně komuniace.
Použití typů komunikací souvisí s charakterem uspořádání předpokládané zástavby v jednotlivých sektorech a je předmětem
dalších stupňů PD.
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A.5

INŽENÝRSKÁ ČÁST

A.5.1

Likvidace splaškových vod
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A.5.6

Telekomunikace
Zásady uvedené v ÚS (2012) jsou zachovány.

Zásady uvedené v ÚS (2012) jsou zachovány.
Výpočet množství splaškových vod
Je stanoveno podle směrných čísel roční spotřeby vody podle vyhl. č.120/2011 Sb.
Roční spotřeba =
Průměrná denní potřeba Qp=
Maximální denní potřeba Qm=
Maximální hodinová potřeba Qh=
A.5.2

154 ob. x 36 m3 = 5 544 m3/rok
5 544 : 365 = 15,19 m3/den = 0,18 l/s
15,19 x 1,5 = 22,79 m3/den = 0,26 l/s
22,79 x 1,8 = 41,02 m3/den = 0,47 l/s

- vymezením ploch veřejných prostranství
A.6.1

Výpočet potřeby vody :

Vymezené plochy koridorů jsou veřejným prostranstvím ve smyslu § 34 zákona o obcích (č. 128/2000 Sb. v
platném znění).

154 ob. x 36 m3 = 5 544 m3/rok
5 544 : 365 = 15,19 m3/den = 0,18 l/s
15,19 x 1,5 = 22,79 m3/den = 0,26 l/s
22,79 x 1,8 = 41,02 m3/den = 0,47 l/s

A.6.2

Vymezené plochy VP jsou veřejným prostranstvím ve smyslu § 34 zákona o obcích (č. 128/2000 Sb. v platném
A 6.2.1 Na ploše VP je zakázáno umisťovat stavby nebo zařízení, které:
a) brání volnému přístupu na plochu VP
b) slouží k soukromým účelům pouze jednomu nebo několika uživatelům nebo vlastníkům bez souhlasu obce

Zásady uvedené v ÚS (2012) jsou zachovány.

A 6.2.2 Na ploše VP je přípustné umisťovat stavby nebo zařízení, které:

Potřeba zemního plynu :

a) slouží veřejné dopravní a technické infrastruktuře
b) slouží obecním účelům, případně soukromým účelům více uživatelů nebo vlastníků se souhlasem obce

Výpočet potřeby plynu je proveden podle směrnice č. 12 „ Zásady postupu plánování gazifikace obcí a jejich
územních částí“. Pro sestavení bilanční potřeby plně plynofikovaného RD se počítá s odběrem 1,75 m3/h.
Celkem bytových jednotek :

44 RD

A.6.3

77 m3/hod

„Rozhodování o využití odpovídající části ploch Z4 a Z7 se bude řídit dle podmínek obsažených ve zpracované
Územní studii „Rebešovice – Malé díly“ (Ing. arch. Brožek, 2012)“

Zásobování elektrickou energií
Zásady uvedené v ÚS (2012) jsou zachovány.
Nároky na elektrickou energii:
Specifická potřeba:
měrný příkon pro bytovou jednotku ................................................... 2 kW / byt
měrný příkon pro el. vytápěnou jednotku ........................................ 14 kW / byt
podnikatelské aktivity ..................................................................... 0,20 kW / obyv.
Celkem bytových jednotek:

ÚS Rebešovice * Malé Díly * dodatek 01

Podmínky viz znění textu ÚS, strana 3 v kap. f – Prostorové regulativy staveb.
A.6.4

Zastavitelnost pozemku.

Regulativ uvedený výše zní: „Zastavitelnost plochy pozemku je maximálně 30% jeho celkové rozlohy“. Pojem
zastavitelnost není v ÚS definován, proto je třeba postupovat v souladu s definicí zastavěné plochy v § 2, odst.7 stavebního
zákona. Zastavitelnost pozemku bude tedy stanovena jako součet zastavitelných ploch všech zastřešených staveb na
pozemku (výpočet zastavěných ploch dle definice SZ). Zpevněné plochy, otevřené terasy a bazény a jiné nezatřešené
stavby se do zastavitelné plochy nezapočítávají.

44 RD
A.6.5

Pi = 44 x 2 kW = 88 kW
Požadovaný příkon celkem :

Zastavitelné plochy
V souladu s ÚP Rebešovice je lokalita Malé díly určena pro využití BV – bydlení venkovského charakteru, kde je
umisťování staveb podřízeno těmto podmínkám:

Qh = (44 bytů x 1,75 m3/h) = 77 m3/hod

A.5.5

Plochy veřejného prostranství

znění).

Zásobování plynem

Potřeba plynu celkem :

Koridory pro technickou infrastrukturu

Ve vymezených koridorech je přípustné umisťovat pouze stavby veřejné infrastruktury, zejména komunikace,
vedení inženýrských sítí a příslušné inženýrské objekty. Je zakázáno umisťovat jakékoliv jiné stavby, zejména stavby RD a
jejich příslušenství.

Zásady uvedené v ÚS (2012) jsou zachovány.

A.5.4

- vymezením koridorů pro technickou infrastrukturu
- regulativy danými Územním plánem Rebešovice

Zásobování pitnou vodou

Roční spotřeba =
Průměrná denní potřeba Qp=
Maximální denní potřeba Qm=
Maximální hodinová potřeba Qh=

ZÁSADY REGULACE
Umístění staveb v řešeném území je regulováno těmito nástroji:

Likvidace dešťových vod

Je nutné v souladu s § 5, odst. 3), zákona č. 254/2001 Sb. (vodní zákon) řešit dešťové vody z nově budovaných RD
vsakováním na pozemku nebo akumulací s následných využitím při provozu RD. Konkrétní způsob je zapotřebí řešit
individuálně pro každou navrhovanou stavbu na základě výsledků hydrogeologického průzkumu.
A.5.3

A.6

88 kW

Regulační čáry – stavební čáry

Vzhledem k tomu, že v prostorových regulativech ÚS je stanoveno, že stavební čáry jsou vymezeny ve vzdálenosti
6 m od okraje vozovky, je nutné splnění tohoto parametru posuzovat až v dokumentacích konkrétních stavebních záměrů.
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A.7

ZÁVĚR A SHRNUTÍ

A.7.1

Údaje o splnění zadání územní studie

www.saktor.cz

Dodatek územní studie je zpracován jako územně plánovací podklad, na základě kterého v souladu s § 25
stavebního zákona bude probíhat rozhodování v území. Zadání ÚS bylo splněno v celém rozsahu
A.7.2

únor 2020

Komplexní zdůvodnění navrhovaného řešení

Navržené řešení je v souladu s cíli a úkoly územního plánování ve smyslu § 18 a 19 stavebního zákona (č.
183/2006 Sb. v platném znění). Dodatek ÚS představuje řešení optimálního urbanistického uspořádání, intenzitu zastavění
a prostorovou regulaci s ohledem na limity využití území a krajinné hodnoty, dále organizaci dopravní obsluhy, využitelnost
stávajících příjezdových komunikací a napojení na sítě technické infrastrukturys cílem dosažení obecně prospěšného
souladu veřejných a soukromých zájmů na rozvoji území.
A.7.3

Vyhodnocení souladu s předpokládaným záborem ZPF vymezeným v ÚP

A.8

TABULKY A PŘÍLOHY

A.8.1

Řešené území podle ÚP Rebešovice

ing. arch. Igor Saktor

ÚP Rebešovice pro zónu Z4 Z5 Z7 uvádí tuto bilanci předpokládaného odnětí půdy ze ZPF:
zóna

odnětí (ha)

kultura

tř. ochrany

Z4

2,18

orná půda

V

Z5

0,09

orná půda

V

Z7

1,17

orná půda

V

poznámka

ÚS je v souladu s touto bilancí. K faktickému vynětí ploch ze ZPF dojde v procesu územního řízení jednotlivých
záměrů v území s tím, že skutečné plochy vynětí nepřesáhnou hodnoty uvedené v ÚP.
A.7.4

Vyhodnocení souladu se SZ a obecnými požadavky na využívání území

Navrhované řešení dává předpoklady ke vzniku pozitivní struktury obytné zástavby, kde je žádoucí i v dalších
fázích investiční přípravy záměrů trvat na kvalitě urbanistického a architektonického řešení, včetně souvisejících
progresivních postupů a ekologických aspektů, jako např. použití konceptů nízkoenergetických a pasivních staveb, použití
alternativních zdrojů energie apod.
Pro další postup přípravy investic v lokalitě je důležitá otázka dořešení technický limitů území.
Obecně je nutná příprava technické infrastruktury v území, zejména vybudování přístupových komunikací a
prodloužení distribučních sítí. Dále je nutno provést skutečné vymezení ploch VP, nejlépe oddělením samostatných parcel.
A.7.5

Vyhodnocení souladu se stanovisky DO a správců sítí
Zásobování vodou
Ve lhůtě 30 dnů se správce sítě nevyjádřil.
Kanalizace
Ve lhůtě 30 dnů se správce sítě nevyjádřil.
Zásobování plynem
Ve lhůtě 30 dnů se správce sítě nevyjádřil.
Zásobování el.energií
Ve lhůtě 30 dnů se správce sítě nevyjádřil.

ÚS Rebešovice * Malé Díly * dodatek 01
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