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1. Průvodní zpráva. 
  
 Územní studie na využití pozemků je pořízen v souladu s  § 30 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a 
stavebním řádu (stavební zákon) ve znění pozdějších předpisů, na základě plošné povinnosti pro rozvojová území 
vyplývající z Územního plánu sídelního útvaru Jenišov (UPnSÚ), resp. dle Obecně závazné vyhlášky č.2/1999 o 
závazných částech Územního plánu Jenišov. 
 Hlavním cílem zpracování územní studie je prověření možností rozsahu zastavitelnosti daného území v souladu 
s požadavky na jeho funkční využití zadaného pořizovatelem /vlastníkem pozemků/, včetně zohlednění požadavků obce 
a řeší reálné napojení na stávající dopravní a technickou infrastrukturu. 
 
1.1 Úvodní identifikační údaje. 
 
Investor:  Ing. Evžen Homola, Karlovarská 140, 357 35 Chodov 
   e-mail: evzenhomola@sael.cz 
Autor návrhu:  Ing. arch. Jiří Šejvl, Vyšehradská 4, 360 01 Karlovy Vary, autorizovaný architekt ČKA 00112 
   e-mail: sejvl.jiri@email.cz 
Koordinace a  Ing. arch. Petr Martínek, Úvalská 604/2, Karlovy Vary, autorizovaný architekt ČKA 00499. 
činnost GP:  atelier - Sportovní 4, 360 09 Karlovy Vary, tel.: 353585188, 602651831. 
   e-mail: atelier.martinek@seznam.cz 
Autorský kolektiv: 
Urbanistická část: Ing. arch. Jiří Šejvl, Vyšehradská 4, 360 01 Karlovy Vary 
Dopravní řešení: Ing. Martin Kohout, S. K. Neumanna 1006/2, 36301 Ostrov 
Akustika:  Ing. Dalibor Vondraš, Zdravotní ústav se sídlem v Ústí nad Labem, pracoviště P11 K. Vary 
Grafické zpracování a vizualizace: Ing. arch. Jiří Šejvl, Vyšehradská 4, 360 01 Karlovy Vary 
Koordinace a inženýrská činnost: Ing. arch. Petr Martínek, Úvalská 604/2,  360 09 Karlovy Vary 
Číslo vyhotovení:  
 
Zakázkové číslo: 21/2013 
Datum zpracování: Říjen 2015 
 
1.2 Seznam vstupních podkladů. 
 
--- Územní studie: „Jenišov střed - 2013“ urbanistický návrh (11/2014), vydané pořizovatelem územní studie. 
--- Návrh oddělovací geometrického plánu pro budoucí chodník podél místní komunikace. 
--- Mapové a katastrální podklady obce, prohlídka řešeného území a fotodokumentace. 
--- Polohopis a výškopis řešeného území se zákresem majetkoprávních hranic dle KM. 
--- Aktuální ÚAP poskytnuté MM Karlovy Vary, úřadem územního plánování. 
--- Informace o průběhu stávajících inženýrských sítí technické infrastruktury poskytnuté správci těchto sítí. 
--- Akustická studie - 28. 5. 2015, zpracovaná Zdravotním ústavem se sídlem v Ústí nad Labem, pracoviště P11 
 Karlovy Vary 
--- Návrh na využití řešeného území předaný vlastníkem pozemků. 
 
1.3 Údaje o řešeném území. 
 
1.3.1 Vymezení řešeného území a širší vztahy.  
 Řešené území se nachází v jihozápadní části urbanizovaného území obce Jenišov a to na pozemcích p. č.: 
187/1; 187/2; 187/27; 187/29; a 781 katastrálního území Jenišov. Z východní a severovýchodní strany jsou pozemky 
ohraničeny zastavěným územím /garáže a komplex prodejny automobilů a jeho servis/. Ze severní a západní strany jsou 
v současné době pozemky  bez zastavění. Dle územního plánu se jedná o smíšené území venkovské. Územní 
studie „Jenišov střed – 2013“ uvažuje na severní straně bydlení a na západní straně propojující, zklidněnou komunikací 
kat. „D“ kolmo na novou, již částečně vybudovanou komunikaci kat. „C“ / Daimlerova ul./, která ohraničuje řešené území 
z jižní strany.   
   

 Technická infrastruktura vhodná pro napojení řešeného území je na pozemku p. č. 190/1 v majetku obce 
Jenišov. Na tomto pozemku se nachází řady kanalizace dešťové a splaškové, vodovodní řad, středotlaký plynovod a NN 
podzemní kabely. V ulici Daimlerova jsou vedeny všechny potřebné řady kanalizace dešťové a splaškové, vodovodní 
řad, středotlaký plynovod a NN podzemní kabely. 
 Potřebné kapacity médií - plynu, vody, napojení na kanalizaci splaškovou i dešťovou byly pro 2 RD zajištěny již 
provedenými přípojkami z ulice Daimlerova do pozemků ve vlastnictví stavebníka, p. č. 187/1 a 187/2. Do každého 
pozemku jsou přivedeny přípojky splaškové a dešťové kanalizace ukončené šachtou, nebo zaslepením, dále přípojky 
vody ukončené v šachtě a přípojky plynu ukončené v pilířku s HUP. 
 Přes pozemek 187/2 vede NN podzemní přípojka od stožárové trafostanice k areálu firmy Pema automotive. 
 Návrh připojení nových staveb na veřejné sítě je popsán níže. 
 
1.3.2 Vlastníci pozemků na řešeném území a sousedé řešených pozemků. 
 
p.p.č. Vlastníci řešených pozemků. 
187/1 Homola Evžen ing., Homolová Marcela, Karlovarská 140, 357 35 Chodov zahrada 3 868 m2 
187/2 Homola Evžen ing., Homolová Marcela, Karlovarská 140, 357 35 Chodov zahrada 3548 m2 
187/27 Homola Evžen ing., Homolová Marcela, Karlovarská 140, 357 35 Chodov ostatní plocha 82 m2 
187/29 Homola Evžen ing., Homolová Marcela, Karlovarská 140, 357 35 Chodov  zahrada  1 148 m2 
781 Homola Evžen ing., Homolová Marcela, Karlovarská 140, 357 35 Chodov orná půda 136 m2 
 Vlastníci sousedních pozemků. 
187/12 Záhorec Mikuláš, Záhorová Miluše, č.p. 150, Jenišov  
184/31 Ploc Miroslav, Šikmá 153, Tašovice, 360 18  Karlovy Vary 
187/11 Orlich Pavel, Orlichová Zuzana, č.p.151, Jenišov  
187/10 Kalbáč Ján, Kalbáčová Eva, č.p.152,  Jenišov 
187/30 Horák Jan ing, 17.listopadu 1452, Mladá Boleslav II., 293 01 Mladá Boleslav 
 Horáková Petra Mgr., K Oboře 256, 293 06 Bradlec 
187/6 Horák Jan ing., 17.listopadu 1452, Mladá Boleslav II., 293 01 Mladá Boleslav 
 Horáková Petra Mgr., K Oboře 256, 293 06 Bradlec 
187/35 Obec Jenišov, č.p. 88, 360 01 Jenišov 
778 Obec Jenišov, č.p. 88, 360 01 Jenišov 
190/1 Obec Jenišov, č.p. 88, 360 01 Jenišov 
187/8 Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, Žižkov, 130 00 Praha 3 
782/1 Pema Automotive, s.r.o., Daimlerova 273, 360 01 Jenišov 
779/1 Pema Automotive, s.r.o., Daimlerova 273, 360 01 Jenišov 
187/3 Šperl Martin, č.p. 288, 360 01 Jenišov 
 
1.3.3 Dosavadní využití a zastavěnost území.  
  
 V současné době jsou předmětné pozemky /území/ bez zastavění a funkčního využití.  
 Celková plocha území Sv vymezeného zadáním zpracování urbanistického návrhu je 8 782 m2. 
 Z toho celková plocha na p.p.č. 187/29 a 187/27 určená pro funkci komunikace je 1 230 m2. 
 
1.4 Požadavky vyplývající z platné územně plánovací dokumentace. 
  
 Podle platné územně plánovací dokumentace pro obec Jenišov (dále jen ÚPnSÚ) je řešená plocha určená pro 
území smíšené venkovské – Sv. Území je určeno pro zařízení zemědělské výroby, skladů, drobné výroby a služeb a pro 
bydlení. 
 V tomto území je přípustné umisťovat rodinné bydlení s užitkovými zahradami a s drobnými zařízeními vedlejší 
zemědělské výroby, stavby pro chov domácího zvířectva, ostatní obytné domy, zařízení místní správy, školství, vědy a 
výzkumu, kulturní, církevní, sportovní, sociální a zdravotnická zařízení, zařízení maloobchodu, veřejného ubytování a 
stravování, zařízení zemědělské, lesnické a rybářské výroby, zařízení drobné výroby a služeb, zařízení na výkup a 
zpracování produkce zemědělské výroby, zahradnictví. Výjimečně je přípustné v tomto území umisťovat zábavní 
zařízení, rekreační domky a chalupy, veřejné čerpací stanice pohonných hmot. 
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Rozvojová smíšená území venkovského charakteru byla v obci Jenišov vymezena v návaznosti na stabilizovaná území 
tohoto charakteru. V rozvojovém území je možné objekty stavět, přistavovat a nastavovat jen v takovém objemu a 
hmotě, aby nebyly překročeny limity prostorového využití území, které jsou pro smíšené území venkovské následující: 
--- maximální % zastavění pozemku   40 % 
--- koeficient podlažní plochy   0,8 
--- maximální podlažnost    2 
  
1.5 Urbanistická koncepce. 
 
 Urbanistická koncepce zohledňuje následující omezující podmínky: 
1/ Dodržení požadavků vyplývajících z platné územně plánovací dokumentace viz. oddíl 1.4. 
2/ Reálnost napojení na stávající dopravní a technickou infrastrukturu kolem řešeného území. 
3/ Požadavky stavebníka na využití vlastních pozemků. 
4/ Potřebu obce Jenišov vybudovat po severní straně Daimlerovy ulice chodník. 
 
 Řešené území je rozděleno na dvě hlavní funkčně odlišné plochy s provozní náplní, vyhovující požadavkům 
územního plánu. 
a/ bydlení  
b/ sport 
ad.a/ Do západní části území jsou vedle sebe navrženy dva jednopodlažní, bezbariérové rodinné domy, které jsou 
zpřístupněné ze severní strany zklidněnou komunikací kat. „D“. Směrem k jihu je velká zahrada se zahradním altánem. 
Přestože pozemek mírně stoupá směrem k jihozápadu, je celé území prosluněno přes celý den. Souběžně s plotem je 
osazena vysoká zeleň.  
ad.b/ Ve východní části pozemku jsou umístěny tři tenisové dvorce potřebným provozním zázemím, klubovnou a 
hygienickým zázemím pro hráče. Součástí tohoto prostoru je odstavné parkoviště pro hosty. Objekty klubovny a 
parkoviště jsou zpřístupněny z jižní strany z Daimlerovy ulice. Severní zklidněná komunikace kat. „D“ je pro plochu s 
kurty využívána jako servisní. Dva antukové dvorce, jsou situované vedle sebe tak, aby byla možnost v budoucnu podle 
potřeby jejich zastřešení přetlakovou halou a přímé napojení se zázemím s klubovnou. V hospodářském /servisním/ 
dvoře je pro tento účel navržena strojovna přetlakové haly a sklad nezbytně nutné techniky pro provoz kurtů. Třetí 
tenisový dvorec je situován samostatně za propojovací pěší komunikací. 
 V komplexu tenisových dvorců je v severní, nejnižší části území umístěna vyrovnávací vodní nádrž pro drenáže 
herních ploch, která zachytává přívalovou srážkovou vodu. 
 Výpočet zastavění pozemku – doporučené plochy pro budoucí zastavění v m2: 
1. RD   293,0 
2. RD   293,0 
KL   154,0 
ZA   53,0 
ST   18,0 
Opěrné stěny  110,0 
Celkem   921,0 m2 zastavěné plochy  
plocha pozemku   7.552 m2 /bez ploch určených pro komunikace/ 
zastavěnost pozemku tedy činní 12,2 % 
podlažnost 2 je navrženými objekty splněna. 
  
 Pro návrh protihlukových opatření byla vlastníky pozemku pořízena specielní akustická studie vzhledem k blízké 
bytové zástavbě a klidovým polohám u ploch bydlení. Studie byla založena na odborném měření hluku při tenisové hře. 
Z výsledků studie vyplynula navržená opatření protihlukových stěn kolem dvorců, která odstraní negativní nadlimitní 
hodnoty hluku. Akustická studie bude dále použita při následných stupních dokumentace povolující sportovní plochy jako 
nedílná příloha. V této fázi návrhu přípravy pozemků pro výstavbu je k dispozici u vlastníka pozemků a zpracovatelé 
urbanistického návrhu seznámí dotčené subjekty při projednávání dokumentace. 
 K bodu 4/ výchozích podmínek pro zpracování urbanistické koncepce uvádíme, že návrh trasy budoucího 
oplocení pozemků zohledňuje potřeby obce Jenišov a z pozemků p. č. 187/1 a 187/2 je navržena potřebná část 
k oddělení pro budoucí chodník. V důsledku posunutí vlastnické hranice směrem k severu bude třeba prodloužit stávající 

přípojky inženýrských sítí, které v současné době končí za vlastnickou hranicí, ale po oddělení pozemků pro chodník by 
byly v tělese chodníku. Jedná se prakticky o přípojky vody, plynu a částečně i obou kanalizací. 
 
1.6 Koncepce dopravní infrastruktury. 
 
 Nové dopravní řešení zajišťuje dopravní obsluhu v doposud nevyužitém prostoru Jenišova při Daimlerově ulici, 
severně od ní. Dopravní řešení je založeno platnými majetkovými vztahy, které značně omezují prostor pro plošné 
rozvinutí přístupových, slepých komunikací, navíc koridory pro komunikační řešení jsou dány již minulostí. Nově zde 
bude dopravní přístup zajištěn dostavbou dopravně klidněných, potenciálně místních, komunikací funkční skupiny „D“ 
(obytná zóna, 20 km/h). 
 Urbanistický návrh řeší rozvojové plochy v daném prostoru a ve vazbě na předpokládané aktivity navrhuje i 
parkovací zázemí. Intenzita dopravy zde bude minimální, doprava bude de facto cílová – vozidla přijedou, zaparkují, 
osádka půjde domů nebo využijí sportoviště a opět odjedou. Parkovací plochy jsou navrženy s převisem, šířka 
parkovacích míst bude základní 2,5 m, krajní pak 2,75 m. navrženo je jedno místo pro ZTP (šířka 3,5 m). Podélné stání 
je opět o šířce 2,5 m, a délce stání 6 m).  
 Nově navržená komunikace je o volné šířce mezi obrubníky 5 m, v místech před dopravním napojením na 
Daimlerovu ulici se pak rozšiřuje na 5,5 m (budou sem zajíždět vozidla komunálních služeb). Nové vozovky a parkovací 
plochy budou v bezprašné úpravě, lemovány budou obrubníky, odvodnění bude do kanalizace a osvětlení novým uličním 
osvětlením. Z hlediska využití bude rozhodující dopravní zátěž tvořena osobními vozy, ojediněle sem zajede i nákladní 
automobil (viz. trajektologie). 
 Rozhledy jsou posouzeny pro „rozhodnutí“ a vycházejí bez omezení (jízdní rychlosti zde budou malé). Detailně 
bude toto posuzováno v dalším projektovém stupni. 
 
1.7 Koncepce technické infrastruktury 
 
 Výchozím principem pro návrh koncepce technické infrastruktury na celém řešeném území je minimalizace 
nároků a zatížení veřejné infrastruktury. Principy maximální spotřební a energetické soběstačnosti u budoucího využití 
se uplatňují zejména v koncepci získávání energií pro vytápění a ohřev TUV, v koncepci zásobování vodou, řešení 
likvidace odpadních vod a návrhu odvedení dešťových vod. 
 Návrh využívá stávajících hlavních veřejných řadů v Daimlerově ulici při jižní hranici řešeného území a 
stávajících řadů v dnes nedokončené bezejmenné ulici jdoucí od severu k jihu na p. p. č. 190/1. Celkové nároky 
energetické potřeby budoucí navrhované zástavby lze rozdělit do těchto dvou přípojných míst, případně veškeré nároky 
realizovat z ulice Daimlerovy, kde jsou v současné době vyvedeny na pozemky vlastníků dostatečné přípojky. 
Rozhodnutí o konečném přípojném místě pro jednotlivá média bude v následujícím stupni dokumentace pro vydání 
územního rozhodnutí. Pro jednotlivá média doporučujeme následující řešení. 
 Bilance pro jednotlivá dále popsaná média předpokládají, že budoucí stavby budou navrhovány ve standardu 
nízkoenergetických a pasívních objektů. 
 Energie pro vytápění a přípravu TUV. 
 Pro zajištění energie na vytápění a přípravu TUV budou u všech staveb v prvé řadě uvažovaná výkonná tepelná 
čerpadla (země-voda, vzduch-voda). Jejich výkon bude v omezenou denní dobu posilován elektrickými zdroji v kotlích, 
nebo fotovoltaickými zdroji s vnitřní spotřebou bez připojení k distribuční soustavě. Jako záložní zdroj energie bude 
k jednotlivým stavbám přiveden plyn, který bude hlavně využíván pro potřeby kuchyní.  
 Výchozí výpočtové hodnoty pro stanovení energie na vytápění a ohřev TUV v nízkoenergetických stavbách. 
--- roční spotřeba tepla pro vytápění   50 kWh/m2/rok (podlažní vytápěná plocha) 
--- příkon       20 W/m3 vytápěného prostoru nadzemních objektů 
--- příkon       10 W/m3 vytápěného prostoru podzemního objektu 
--- délka topného období    254 dny 
--- venkovní výpočtová teplota   - 15°C 
--- střední denní venkovní teplota pro začátek a konec otopného období [13°C] 
--- průměrná teplota během otopného období 3,8°C 
--- množství TUV     100 l/os./den 
--- množství TUV pro vaření   35 l/jídlo/den 
--- teplota studené vody v létě   15°C 
--- teplota studené vody v zimě   5°C 
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--- teplotní spád pro ohřev vody   45°C 
--- počet dní soustavy v roce   365 dní 
 Základní tepelné bilance. 
--- Tepelná ztráta objektů pro vytápění  96 kW 
 Spotřeba tepla na vytápění za rok  178,3 MWh/rok 
 Spotřeba tepla pro ohřev TUV za rok  26,2 MWh/rok 
  
 Elektrická energie. 
 Napájení je navrženo ze dvou stran. Přímou přípojkou ze stávající trafostanice v Daimlerově ulici, nebo 
přípojkou na rozvodu NN v ulici bezejmenné. Základní potřeby elektrické energie jsou: 
---  Instalovaný příkon elektrické energie pro všechny stavby  140,0 kW 
 Soudobý příkon elektrické energie    29,0 kW 
 Roční spotřeba elektrické energie    186,0 MWh/rok 
 
 Zásobování plynem. 
 Z obou přípojných míst je možné napojení všech navrhovaných objektů stávajícími, případně novými přípojkami. 
Předpokládaná potřeba plynu je odhadnuta na hodnotu do 6,5 m3/hod. Celková roční spotřeba je odhadnuta do výše 
850,0 m3/rok. 
 
 Zásobování vodou. 
 Z obou přípojných míst je možné napojení všech navrhovaných objektů stávajícími, případně novými přípojkami 
pitné vody. Předpokládaná potřeba vody je odhadnuta na hodnotu do 3,5 m3/den. Celková roční spotřeba je odhadnuta 
do výše 1120,0 m3/rok. Pro kropení tenisových kurtů a zalévání zeleně je možné využít dešťovou vodu ze záchytné 
nádrže, případně budou na pozemcích vybudovány studny pro jímání užitkové vody.  
 
 Kanalizace dešťová. 
 U budoucích objektů navrhujeme využít akumulační jímky a voda bude využívána jako užitková pro venkovní 
zařízení, otevřené vodní plochy v okrasných zahradách a zalévání. Předpokládáme, že kapacity pro zadržení a následné 
využití dešťové vody ze střech budou minimálně 70% množství dešťových srážek. Přívalové vody z RD a zázemí kurtů 
budou vypouštěny do dešťové kanalizace. Drenážní voda z kurtů bude jímána v povrchové nádrži a zpětně používaná 
na kropení. Voda ze zpevněných ploch komunikací bude po potřebném čištění vypouštěna do dešťové kanalizace. 
 
 
 
 
 
 
Karlovy Vary, 10.10. 2015        Ing. arch. Jiří Šejvl 
 
 
 
 


