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1 Identifikační údaje

1.1 Název dokumentu
ÚZEMNÍ STUDIE ČASTROV – lokality P01 a Z12

1.2 Pořizovatel
Městský úřad Pelhřimov

odbor výstavby – oddělení územního plánování

Pražská 2460

393 01 Pelhřimov

1.3 Objednatel
Lapka Lukáš

č. p. 144

39463 Častrov

1.4 Zhotovitel
Ing.arch. Milan Domkář

IČ: 00795887

sídlem: 

Pujmanové 2608

580 01 Havlíčkův Brod

autorizace ČKA: 04400 – A.1

1.5 Řešené území
Řešené území se nachází v katastrálním území Častrov 

pozemky vlastník
výměra

[m2] druh pozemku pozn

26 Lapka Lukáš, č. p. 144, 39463 Častrov 850 zastavěná plocha a nádvoří

27 Lapka Lukáš, č. p. 144, 39463 Častrov 167 zastavěná plocha a nádvoří

63/2 Kuldan Stanislav, č. p. 123, 39463 Častrov 3614 zahrada -pouze část území

65/2 Lapka Lukáš, č. p. 144, 39463 Častrov 145 ostatní plocha

67 Lapka Lukáš, č. p. 144, 39463 Častrov 676 zahrada

69/1 Lapka Lukáš, č. p. 144, 39463 Častrov 3411 ostatní plocha -pouze část území

69/3 Kuldan Stanislav, č. p. 123, 39463 Častrov 98 ostatní plocha

70/2 Obec Častrov, č. p. 105, 39463 Častrov 267 zahrada

70/3 Lapka Lukáš, č. p. 144, 39463 Častrov 644 zahrada

209 Lapka Lukáš, č. p. 144, 39463 Častrov 67 zastavěná plocha a nádvoří

368 Lapka Lukáš, č. p. 144, 39463 Častrov 9035 vodní plocha -pouze část území

354 Lapka Lukáš, č. p. 144, 39463 Častrov 1187 trvalý travní porost 

355 Lapka Lukáš, č. p. 144, 39463 Častrov 2158 trvalý travní porost 

356/1 Lapka Lukáš, č. p. 144, 39463 Častrov 3355 trvalý travní porost 

356/2 Lapka Lukáš, č. p. 144, 39463 Častrov 164 trvalý travní porost 

356/3 Lapka Lukáš, č. p. 144, 39463 Častrov 13 trvalý travní porost 

356/4 Lapka Lukáš, č. p. 144, 39463 Častrov 648 trvalý travní porost 

356/5 Lapka Lukáš, č. p. 144, 39463 Častrov 206 trvalý travní porost 

356/6 Lapka Lukáš, č. p. 144, 39463 Častrov 91 trvalý travní porost 

356/7 Lapka Lukáš, č. p. 144, 39463 Častrov 1313 trvalý travní porost 

356/8 Lapka Lukáš, č. p. 144, 39463 Častrov 2376 trvalý travní porost 

356/9 Lapka Lukáš, č. p. 144, 39463 Častrov 926 trvalý travní porost 

357 Lapka Lukáš, č. p. 144, 39463 Častrov 1366 trvalý travní porost 

1898/1 Obec Častrov, č. p. 105, 39463 Častrov 1079 ostatní plocha -pouze část území

1898/2 Lapka Lukáš, č. p. 144, 39463 Častrov 108 ostatní plocha

1898/4 Lapka Lukáš, č. p. 144, 39463 Častrov 407 ostatní plocha

1944 Česká republika 360 vodní plocha -pouze část území

2041 Lapka Lukáš, č. p. 144, 39463 Častrov 367 ostatní plocha

2042 Lapka Lukáš, č. p. 144, 39463 Častrov 397 ostatní plocha

2043 Kuldan Stanislav, č. p. 123, 39463 Častrov 1953 ostatní plocha

2044 Obec Častrov, č. p. 105, 39463 Častrov 119 ostatní plocha

2045 Lapka Lukáš, č. p. 144, 39463 Častrov 127 ostatní plocha
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2046 Lapka Lukáš, č. p. 144, 39463 Častrov 265 ostatní plocha

2061 Lapka Lukáš, č. p. 144, 39463 Častrov 165 ostatní plocha

2 Úvod
Tato územní studie je zpracována z podnětu objednatele, který je majoritním vlastníkem řešeného území. 
To spadá do území, které je platným územním plánem obce Častrov zahrnuto do ploch, jejichž změny v území
jsou podmíněny zpracováním územní studie.  Řešené území je územním plánem definováno jako Plocha 
přestavby P01 v zastavěném území a zastavitelná plocha Z12. Tyto jsou situovány v jihovýchodní části sídla 
Častrov. Celková řešená plocha činí  25 217 m2 (tedy cca 2,5 ha).

3 Analytická část
Podmínky stanovené územním plánem pro pořízení územní studie:

 Zastavitelné plochy a plochy přestavby, ve kterých je rozhodování o změnách podmíněno zpracováním
územní studie, jsou rozlohou většinou velké na pokraji urbanizovaného území a volné krajiny. 
Zástavba na těchto plochách se může výrazně uplatňovat v panorámatu sídel.

 Novou výstavbu je nutné řešit komplexně. Hlavním cílem stanovených regulačních zásad musí být 
v územní studií harmonické zapojení nové výstavby do krajinného, urbanistického i architektonického 
kontextu sídla. V územní studii je potřeba vyřešit zejména parcelaci tak, aby byla celá plocha 
optimálně využita a dopravní obslužnost jednotlivých pozemků zajištěna. Urbanistické kompozici 
a prostorovému uspořádání území musí být věnována odpovídající pozornost, m.j. zejména s ohledem 
na pohledovou exponovanost lokality.

 V rámci územních studiích musí být řešeno umístění ploch veřejných prostranství pro umístění veřejné
zeleně. tj. zeleně na veřejných prostranstvích ( do těchto ploch veřejných prostranství nebudou 
započteny plochy komunikací ).

 Na části ploch P01 a Z12 v Častrově, které zasahují částečně do záplavového území nesmí být 
umístěny žádné nadzemní stavby a oplocení, záplavové území musí být respektováno.

 V jižní části zastavitelné plochy Z12, v blízkosti stávající čistírny odpadních vod ( ČOV ) Častrov 
nebudou umístěny stavby určené pro bydlení.

Technická infrastruktura 

 Pro návrh členění území je významně ovlivňující pozice nadzemního vedení VN, které prochází napříč
řešeným územím od severu k jihu. 

 Při severovýchodním okraji řešeného území prochází podzemní vedení sdělovacích kabelů.

 Splašková kanalizace a vodovod se nachází pod místní komunikací, která se nachází při západní až 
jihozápadní hranici řešeného území. S ohledem na morfologii terénu je napojení nové zástavby možné.

Krajinný a urbanistický kontext

 Na řešeném území se nenachází stavby, pouze v severovýchodním cípu se nachází torzo stavby mlýna.
Původní zemědělské stavby, které se původně na území nacházely, jsou svou stopou patrné 
v katastrální mapě. 

 Vzrostlá zeleň se nachází při okraji řešeného území. Tyto tvoří alej podél místní komunikace a dotváří 
charakter území. Dominantní část řešeného území je prostá vzrostlé zeleně.

  Od východu k západu prochází řešeným územím polní cesta, která je patrná sjezdem na východní 
straně a je čitelná v katastrální mapě.

 Při severo-východní hranici sousedí stávající lokální biokoridor. Tento se nachází mimo řešené území.

4 Návrhová část

4.1 Parcelace řešeného území
Pro návrh parcelace území pro výstavbu rodinných domu jsou klíčové výchozí limity území. Hlavním 
faktorem je existence VN vedení a jeho ochranné pásmo vylučující zástavbu a zároveň možnost napojení 
na pozemní komunikace

4.2 Pozemní komunikace
Pro obsloužení území je navržena obslužná komunikace. Ta svou půdorysnou stopou vychází z původní polní 
cesty (směrem východ-západ) a dále se stáčí k jihu a je opět napojena na stávající komunikaci v blízkosti 
protější ČOV tak, aby byla průjezdná. Na základě požadavku municipality je tato komunikace doplněna 
odbočkou severním směrem, aby bylo výhledově možné budoucí napojení podél Panského rybníka. Konkrétní
parametry případného napojení a vedení komunikace kolem Panského rybníka nejsou studií řešeny – nejsou 
součástí řešeného území. V místě případného napojení je uvažováno otáčecí kladivo, které lze prodloužit jako 
napojení případné navazující komunikace.

Pomocí pozemní komunikace je území obslouženo obousměrným provozem.
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4.3 Doprava v klidu
Odstavná stání obytné zástavby budou realizována na vlastním pozemku v počtu min. 1 odstavné stání na 1 
byt. Parkovací stání pro návštěvy území jsou situovány při veřejném prostranství.

4.4 Pozemky pro výstavbu rodinných domů
S ohledem na charakter stávajících parcel pro individuální výstavbu byla odvozena minimální velikost 
navržených parcel alespoň 1100 m2, aby hustotou zástavby plynule navázaly na stávající výstavbu, což je i 
kvalita, která je územním plánem hodnocena jako důležitý kvalitativní prvek obce .  S ohledem  na limity 
území a výše zmíněné bylo navrženo 12 parcel.

Označení Plocha [m2]

1 1907

2 1915

3 1333

4 1563

5 1506

6 1148

7 1148

8 1138

9 1289

10 1377

11 1162

12 1955

Σ 17434

Prostorové uspořádání 

 dle ÚP

◦ zastavěná plocha pozemku nesmí přesáhnout 40 % celkové plochy pozemku

◦ minimálně 25 % plochy pozemku musí být ozeleněno

◦ přípustné jsou stavby s maximální výškou 10 m nad průměrnou niveletou rostlého terénu 
přiléhajícího ke stavbě

◦ V jižní části zastavitelné plochy Z12, v blízkosti stávající čistírny odpadních vod ( ČOV ) Častrov 
nebudou umístěny stavby určené pro bydlení.

▪ Tento požadavek se týká parcel 5 a 12. V územním plánu není kvalitativně stanoveno, od jaké 
vzdálenosti lze stavby pro bydlení umisťovat a ochranné pásmo nebylo pro ČOV stanoveno. 
Aby bylo možné posoudit vyhovění požadavku ÚP, byl odvozem postup dle referencí. 
Obdobné objekty mívají ochranné pásmo 50 m. Situace byla konzultována s orgánem ochrany 
veřejného zdraví   (krajská hygienická stanice) a z jejich strany nevyplynul žádný další 
požadavek. V projektu je tedy definována uliční čára vztažená k objektu ČOV se vzdáleností 
55 m – tedy zahrnuje i určitou rezervu v případě možného rozšíření ČOV atp.

▪ Dále lze konstatovat, že ČOV se nachází při jihovýchodním cípu řešeného území, a tak se 
faktické ovlivnění pozemků pro bydlení spíš týká zmíněného jihovýchodního cípu než jižní 
části globálně.

 pro parcely je definována uliční čára ve vzdálenosti 6 m od kraje pozemku sousedícího s přilehlou 
komunikací.

 Pozice umístění budov v grafické části dokumentace je pouze ilustrační pro prověření funkčnosti 
navrženého členění. Jako závazné je nutné vnímat definované uliční čáry.

Charakter zástavby

Nová výstavba bude navazovat na stávající zástavbu svým charakterem s venkovským výrazem. Jde 
především o soliterní objekty s šikmou střechou nejčastěji sedlovou či polovalbovou s hřebenem 
rovnoběžným s přilehlou komunikací a dále měřítkem a proporcí k okolí. 

4.5 Veřejné prostory
V souladu s §7 ods. 2 vyhlášky č. 501/2006 Sb. je navrženo veřejné prostranství o ploše > 1000 m2. Veřejné 
prostranství je situováno při T křižovatce  a vytváří point de vue této komunikace ve směru od západu 
k východu. Z veřejného prostoru je přístupná i pěší cesta podél blízkého potoku Žirovnice a vytváří tak 
přirozenou koncentraci průsečíku více tras. Velikost veřejného prostoru činí 1043 m2.

Konkrétní návrh není předmětem této územní studie. Lze předpokládat umístění prvků drobné architektury, 
dětských herních prvků umístěným tak, aby nebyly v kolizi se záplavovým územím, které veřejným prostorem
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prochází. Dále se předpokládá zapojení zeleně v adekvátní podobě, komplexně řešené ke zbytku veřejného 
prostoru.

4.6 Zeleň
Plochy zeleně jsou situovány do ploch ZO – zeleň ochranná a izolační. Tato přirozeně navazuje na stávající 
alej, která je zachována. Zeleň je dále situována do okolí veřejného prostranství. Tyto plochy patří do SK – 
ploch smíšených obytných. S ohledem na tvar urbanistické plochy v této části – značně členitá, pro výstavbu 
nevyužitelná a fakt, že tímto prostorem prochází hranice záplavového území, je využití pro zeleň smysluplné.

4.7 Technická infrastruktura
Řešenou lokalitu je možné napojit na veřejný vodovod a splaškovou kanalizaci – obě se nacházejí při západní 
až jihozápadní hranici. Silové vedení prochází řešeným územím.

5 Hodnocení souladu územní studie s územním plánem
Kapitola ÚP Podmínky a požadavky Vypořádání podmínky

3. KONCEPCE 
PROSTOROVÉHO 
USPOŘÁDÁNÍ

(3) Nové stavby na celém území 
obce Častrov budou svým 
architektonickým pojetím
( půdorysem a hmotou stavby, 
tvarem střechy ) respektovat 
kontext okolní tradiční zástavby
sídel hmotou a měřítkem. Na 
území jsou přípustné pouze 
solitérní stavby, popřípadě soubory
staveb ( v místních částech 
například po vzoru původních 
zemědělských statků ).

Návrh  prokazuje funkční členění, 
které umožňuje individuální 
výstavbu. Navržená výstavba 
navazuje definováním uliční čáry 
na okolní stávající zástavbu.

1.1. POZEMNÍ KOMUNIKACE Nové komunikace musí být 
průjezdné, slepé pouze výjimečně (
pokud budou nezbytně
nutné ). Na případných nových 
výjimečně vzniklých slepých 
komunikacích je nutno zajistit
možnost otočení nákladních 
vozidel ( svoz odpadu, hasiči, 
zimní údržba komunikace, apod. ).

Nové komunikace jsou navrženy 
jako průjezdné. Pro obsluhu dvou 
parcel na severu řešeného území je 
navržena krátká slepá komunikace 
zakončená otáčecím kladivem, 
přičemž je řešena tak, aby bylo 
možné v budoucnu propojení se 
zbytkem obce severním směrem. 

3. PODMÍNKY VYUŽITÍ 
URBANIZOVANÝCH PLOCH 
-PLOCHY SMÍŠENÉ OBYTNÉ
- PROSTOROVÉ USPOŘÁDÁNÍ

zastavěná plocha pozemku nesmí 
přesáhnout 40 % celkové plochy 
pozemku

Podmínky jsou zapracovány 
do územní studie.
V návrhovém stavu činí 
zastavěnost cca 15% ,a tak je 
počítáno s dostatečnou rezervou 
pro individuální řešení.

přípustné jsou stavby s maximální 
výškou 10 m nad průměrnou 
niveletou rostlého
terénu přiléhajícího ke stavbě

Podmínky jsou zapracovány 
do územní studie.

6. ÚZEMNÍ SYSTÉM 
EKOLOGICKÉ STABILITY - 
ÚSES

Podmínky pro využití ploch ÚSES:
Na plochách zahrnutých do ÚSES 
je nepřípustné umisťování staveb 
( s výjimkou staveb
vodohospodářských), a to i 
oplocení. Podmíněně přípustné je 
ve výjimečných a
odůvodněných případech křížení 
inženýrských sítí a dopravní 
infrastruktury při zachování
ekologicko-stabilizační funkčnosti. 
Na pozemcích zahrnutých do 
ÚSES je nepřípustné měnit
druhy pozemku s vyšším stupněm 
ekologické stability za druhy 
pozemků s nižší ekologickou
stabilitou, odvodňování, těžba 
nerostů a jiné narušování 
ekologicko stabilizačních funkcí.

Plochy ÚSESu se nachází v těsné 
blízkosti řešeného území, nikoliv 
však na řešeném území. Navržené 
řešení územní studie není v rozporu
s využitím ploch ÚSES.

Stanovení podmínek pro pořízení 
územní studie :

V rámci územních studiích musí 
být řešeno umístění ploch 
veřejných prostranství pro
umístění veřejné zeleně. tj. zeleně 
na veřejných prostranstvích ( do 
těchto ploch veřejných
prostranství nebudou započteny 
plochy komunikací ).

Pro řešené území bylo navrženo 
veřejné prostranství v dostatečné 
ploše v souladu s vyhláškou 
č.501/2006 sb. a bylo situováno do 
křížení tras daného území.

Na části ploch P01 a Z12 v 
Častrově, které zasahují částečně 
do záplavového území nesmí

Záplavové území se týká řešeného 
území velmi okrajově. Výstavba je 
situována mimo záplavové území a
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být umístěny žádné nadzemní 
stavby a oplocení, záplavové území
musí být respektováno.

parcelace je řešena tak, aby 
záplavové území procházelo pouze 
veřejnými prostory.

V jižní části zastavitelné plochy 
Z12, v blízkosti stávající čistírny 
odpadních vod ( ČOV )
Častrov nebudou umístěny stavby 
určené pro bydlení.

Návrhem byl konkretizován 
požadavek a stanovena linie uliční 
čáry vylučující výstavbu v blízkosti
ČOV.

6 Seznam příloh
 Výkresová dokumentace

◦ analytická část

▪ C.AN.1.1 širší vztahy: územní plán obce Častrov 1:5000

▪ C.AN.1.2 širší vztahy: členění území 1:5000

▪ C.AN.1.3 širší vztahy: řešené území územní studie 1:5000

▪ C.AN.2.1 funkční členění 1:2000

▪ C.AN.2.2 koordinační výkres ÚP 1:2000

▪ C.AN.2.3 vymezené řešené území 1:2000

▪ C.AN.2.4 výškopis 1:2000

▪ C.AN.2.5 ortomapa 1:2000

▪ C.AN.2.6 dopravní schéma 1:5000

▪ C.AN.2.7 limity území 1:2000

◦ návrh

▪ C.N.1 schéma návrhu – koordinační 1:2000

▪ C.N.2 schéma návrhu 1:1000

▪ C.N.3 schéma návrhu – tech. infrastruktura 1:1000

▪ C.N.4 schwartzplan, dopravní schéma 1:5000

▪ C.N.5.1 perspektiva -

▪ C.N.5.2 perspektiva II -

7 Závěr
Územní studie prověřuje možnosti efektivního využití daného území s respektem k charakteru stávající 
výstavby. Definovaní pozemních komunikací umožňuje využití území jako celku, přičemž je stále možné 
individuální využití pozemku v mezích ÚP odlišné od ideově navrženého rozmístění výstavby rodinných 
domů, které nemají vazbu na konkrétní zadání investorů.

V říjnu 2022

Ing. arch. Milan Domkář

Ing. arch. Milan Domkář 6 tel. 608359574
milan@domkar.cz
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