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Na základ⇧ jednozna⌅ného konsensu vlastník⌦ pozemk⌦ dot⌅en↵ch návrhem územní studie a
následného písemn⇧ uplatn⇧ného po adavku Obce Lhotka ze dne 20.8. 2015 a v souladu se stanoviskem
po⌥izovatele územní studie byla navr ena úprava regulativ⌦ pro zástavbu. Cílem této úpravy je, aby zástavba
mohla mít více rozvoln⇧n↵ charakter a to zejména v mén⇧ v↵hodné pozici v⌦⌅i komunikaci (komunikace z jihu a
jihozápadu v⌦⌅i stavebním pozemk⌦m).
V textové ⌅ásti se jedná o úpravu kapitoly 4.3), v ⌅ásti v↵kresové o v↵kres A - Urbanistick↵ návrh.
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4.3) Regula⌅ní prvky prostorového uspo⌃ádání navr ené územní studií
Územní studií jsou stanoveny tyto dal í po adavky na prostorové vyu ití ploch (viz. grafická p⌥íloha A);
z nich n⇧které mají charakter doporu⌅ení:
Uli⌅ní ⌅ára
hranice mezi stavebními pozemky a ve⌥ejn↵m prostranstvím vymezující základní uli⌅ní prostor.

a)

b)

Stavební ⌅ára
Smyslem zavedení regulativu stavební ⌅áry je definování základních pravidel prostorového uspo⌥ádání
zástavby, a p⌥edev ím jejího vztahu k ve⌥ejn↵m prostranstvím.
Stavební ⌅ára v rámci stavebních blok⌦ p⌥edev ím vymezuje hranici zastav⇧ní, rozd⇧luje tedy blok na
jeho zastavitelnou a nezastavitelnou ⌅ást. V dy je vymezována po jeho obvodu (sm⇧rem k uli⌅ní ⌅á⌥e),
blok organizuje v celé jeho hloubce (rozd⇧luje na men í zastavitelné ⌅ásti).
Do uli⌅ního venkovského prostoru navrhujeme stavební ⌅áru otev⌥enou, v hloubce parcel stavební
⌅áru volnou.
Stavební ára otev⇤ená, která vymezuje hranici zastavitelné a nezastavitelné ⌅ásti bloku,
1. m⌦ e b↵t v celé své délce souvisle a úpln⇧ zastav⇧ná a
2. její zástavba smí ustupovat z 50% do hloubky parcely
3. její hranice je stanovena ve vzdálenosti 5 m od uli⌅ní ⌅áry v nov⇧ zakládaném uli⌅ním prostoru.
Stavební ⌅ára otev⌥ená má charakter doporu⌅ení.
Stavební ára volná, která vymezuje hranici zastavitelné a nezastavitelné ⌅ásti bloku,
1. která m⌦ e b↵t v celé své délce souvisle a úpln⇧ zastav⇧ná a
2. její zástavba smí libovoln⇧ ustupovat.
Stavební ⌅ára volná je závazná.
Nezastavitelná ⌅ást stavebního bloku
V nezastavitelné ⌅ásti stavebního bloku se smí umis ovat pouze stavby, které tvo⌥í sou⌅ást zahradní
úpravy a úpravy parteru, podzemní stavby, stavby p⌥ipojení na technickou a dopravní infrastrukturu
a ⌅ásti staveb vypsan↵ch dále (prvky p⌥ed stavební ⌅arou).

b)
c)

Prvky p⌃ed stavební ⌅arou
stavební ⌅áru mohou p⌥ekro⌅it:
základy, sokly, obklady fasád, stavební prvky, které architektonicky ⌅lení pr⌦⌅elí, za⌥ízení a prvky
a dodate⌅né zateplení budovy do vzdálenosti 0,2 m,
korunní ⌥ímsa a st⌥echa do vzdálenosti 1 m,
podzemní ⌅ásti staveb, nep⌥ekro⌅í-li zárove⌃ ⌅áru uli⌅ní.

a)
b)
c)
d)

St⌃echy
Jsou doporu⌅ené st⌥echy sklonité. ikmé st⌥echy mohou mít p⌥ípadn⇧ vestav⇧né podkroví.
Je doporu⌅en sklon ikm↵ch st⌥ech na hlavních objektech 38 - 42°.
Mansardové st⌥echy nejsou p⌥ípustné. Nedoporu⌅ují se asymetrické sedlové st⌥echy.
Jsou p⌥ípustné st⌥echy ploché eventuáln⇧ i s ustupujícím horním podla ím.

a)

a)
b)
c)
d)

a)

Po adavky na oplocení
Oplocení pozemk⌦ na hranici s ve⌥ejn↵m prostranstvím musí sv↵mi prostorov↵mi parametry
vhodn⇧ navazovat na oplocení v míst⇧ obvyklé.
Oplocení na hranici s ve⌥ejn↵m prostranstvím vymezujícím nov⇧ zakládan↵ základní uli⌅ní prostor má
max. v↵ ku 1,6 metru s eventuální nepr⌦hlednou ⌅ástí maximální v↵ ky 1,2 metru (tzv. “sousedsk↵
plot”).
Oplocení na hranici s ostatním ve⌥ejn↵m prostranstvím nesmí p⌥esáhnout v↵ ku 1,8 metr⌦ nad vy í z
obou úrovní p⌥ilehlého terénu.
Oplocení na hranici pozemk⌦ uvnit⌥ stavebního bloku nesmí p⌥esáhnout v↵ ku 2 metr⌦ nad vy í z
obou úrovní p⌥ilehlého terénu.
Vzhled, barevnost
Barevnost musí vycházet z tradi⌅ní barevnosti a barevnosti odpovídající pou it↵m materiál⌦m. To
vylu⌅uje pou ití ostr↵ch a pronikav↵ch barev a lesknoucích se barevn↵ch nát⇧r⌦.
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Urbanistick manuál
Doporu⌅ující zásady pro umíst⇧ní stavby v závislosti na orientaci pozemku v⌦⌅i sv⇧tov↵m stranám.
Základním pravidlem pro optimální umíst⇧ní stavby na pozemku je udr et co nejbli í vazbu na
komunikaci a zárove⌃ zajistit dostate⌅né oslun⇧ní obytn↵ch místností (viz. obr. 1).

A)

komunikace ze severu a severov↵chodu
Jedná se o velice v↵hodnou pozici stavby v⌦⌅i sv⇧tov↵m stranám. Komunikace - parkování je p⌥ístupné
z (tém⇧⌥) neoslun⇧né strany, obytné místnosti sm⇧⌥ující do zahrady mají ideální orientaci. Stavbu je
nejv↵hodn⇧j í situovat podéln⇧ v⌦⌅i komunikaci - okapní orientace p⌥ípadn⇧ s kolm↵m (dle tvaru pozemku)
ramenem umíst⇧n↵m na západní hranici pozemku.

B)

komunikace z jihu a jihozápadu
Jedná se o nejmén⇧ v↵hodnou pozici z hlediska oslun⇧ní obytn↵ch místností. Proto, aby obytné
místnosti mohly b↵t oslun⇧ny a zárove⌃ orientovány do soukromého prostoru je nejv↵hodn⇧j í situovat stavbu
kolmo ke komunikaci - títová orientace p⌥ípadn⇧ s kolm↵m (dle tvaru pozemku) ramenem umíst⇧n↵m sm⇧rem
k severní hranici pozemku. Parkování m⌦ e b↵t umíst⇧no co nejdále od komunikace, aby ji ní ⌅ást byla pln⇧
vyu itelná pro obytné místnosti.

obr. 1 - n⇥které p⇤íklady mo⇧ného osazení stavebních objekt⌅ na pozemku

Stavby je ádoucí zárove⌃ umis ovat tak, aby nep⌦sobila v⌦⌅i související zástavb⇧ v↵razn⇧
dispropor⌅n⇧. Umis ování objekt⌦ by m⇧lo zohlednit nejen ideální pot⌥eby oslun⇧ní (nap⌥. pro pot⌥eby
energeticky úsporné architektury), zárove⌃ by v ak m⇧lo zachovat urbanistickou integritu zástavby uli⌅ního
prostranství.
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