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fáze zakázky: návrh územní studie

údaje o klientovi - investorovi:
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zástupci klienta: Marie Šašková, starostka
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jméno: MgA. Pavla Wiszczorová, REGIONSTUDIO
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zástupce hlavního architekta: Ing. arch. Rudolf Wiszczor, autorizovaný architekt ČKA 3633

projekt byl podpořen Karlovarským krajem:



"Nabídka atraktivních, snadno dostupných a bezpečných veřejných prostranství je jedním z nezbytných

předpokladů pro úspěšné fungování městského i venkovského společenství. Jednou z podmínek snadné

dostupnosti je i bezbariérová přístupnost veřejných prostranství.Veřejná prostranství umožňují setkávání lidí

a jejich vzájemnou komunikaci, jež je podmínkou soudržnosti společenství. Vytváří prostor pro společenské,

kulturní, relaxační i ekonomické aktivity a svým uspořádáním, podobou a estetickým působením determinují

četnost a kulturu mezilidského kontaktu."

(Politika architektury a stavební kultury České republiky 2015, Témata a cíle, Téma 2 - Veřejná prostranství)

živá náves!

bezpečně pěšky po návsi!

opečovávaný areál kostela a fary

místo setkávání

tradiční ploty

nový přístup do kostela

nové stromy a květiny na návsi?

klasické venkovské předzahrádky

odvodnění komunikací

společenský sál

legální parkování

motto

pěkný mobiliář

vodní prvek

komponovaná zeleň u pomníků
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Širší vztahy

Otročín byl založen na soutoku Nadluckého potoka a potoka tekoucího z dnešního Vodárenského rybníka. Na návrší nad

soutokem potoků stál dnes již zaniklý kostel sv. Michala. Okolo návrší a na stráních nad Nadluckým potokem byly

vystavěny nejstarší části obce. V současné době je území vymezeno dvěma křižovatkami cest, dvěma veřejnými prostory

nacházejícími se na pravém i levém břehu Nadluckého potoka. Obklopuje je zástavba na parcelách původních

hospodářských dvorů, domů a stavení. Zástavba má rostlou formu, která se podél cest směrem od křižovatek mění ve

formu lineární původně přecházející v samostatně stojící dvory. Ve 13. století s příchodem německých rýžovníků zlata

bylo založeno na cestě vedoucí po hřbetu mezi dvěma potoky, severně od původní slovanské osady, sídlo ulicového

řadového typu s prostornou návsí, která je dnes hlavním veřejným prostorem obce. Svažuje se od západu na východ a

okolní zástavba je z větší části situovaná v půdorysných stopách původních hospodářských dvorů. Náves má na východě

obdélný charakter, který směrem na západ pozvolna přechází v náves ulicového typu. Uliční síť, propojující uvedená tři

ohniska osídlení dotvořila základní urbanistickou strukturu Otročína. Jednotkou historické sídelní struktury je stavení

s obytným domem, dvorem a hospodářskými budovami. V místě původní slovanské osady jsou tyto dvory drobnějšího

měřítka a doplňují je domy obdélného půdorysu stojící většinou podél cesty nebo veřejného prostranství. V pozdějších

letech vznikl na východním obvodu obce mechanizační a zemědělský areál, na jihozápadě fotbalové hřiště a na západním

okraji bylo sídlo doplněno o řadovou zástavbu volně stojících rodinných domů. V severní části obce přiléhající k návsi byla

parcelace původního založení, na které stály hospodářské dvory, přestavěna na parcely pro řadovou zástavbu volně

stojících rodinných domů. Severně od vlastního sídla se za bezejmenným potokem u cesty do Brtě nachází hřbitov.

Rozkládá se na malém návrší. Od sídelní zástavby je oddělen drobnou terénní depresí. To určuje malé, ale z hlediska

prostorových vazeb důležité, oddělení od zástavby vlastního sídla, které svým umístěním narušuje pouze jedno stavení

z pozdějších let nenavazující na původní urbanistické založení.

Letecký snímek z 50. let 20. století

Venkovské předzahrádky jsou tradičním kompozičním prvkem. U vjezdu do statku býval vysazen mohutný strom a

předzahrádka byla osazena květinami a zeleninou.

Císařský otisk mapy stabilního katastru Čech 1841

Významným kompozičním prvkem na západní části návsi je areál kostela s farou a hospodářskými budovami. Prostor

vstupů do kostela navazuje přímo na prostor návsi.

Legenda k výkresu:

01 řešené území

02 centrum sídla - založená náves německými rýžovníky ve 13. století

03 slovanské centrum osídlení na návrší u zaniklého kostela sv. Michala

04 prostor křižovatky cest na Teplou, Bečov nad Teplou a Prachomety

05 areál kostela a fary

06 hřbitov

07 hřiště

08 zemědělský areál Farmy Otročín

09 mechanizační areál Farmy Otročín

10 silnice III/19820 směr Prachomety

11 silnice III/19824 směr Bečov nad Teplou

12 silnice III/19824 směr Teplá

13 silnice III/19825 směr Tisová
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Základní a ideová koncepce

Základní ideou návrhu je cílená kultivace návsi v Otročíně pomocí členění na zásadní prostory pro aktuálně potřebné

aktivity v návaznosti na historickou i současnou urbanistickou strukturu území a jejich dotvoření a kultivaci pomocí lepší

organizace a zásahů v detailu veřejného prostoru.

Návrh vychází z předpokladu, že atraktivní a snadno dostupná veřejná prostranství podpoří fungování venkovského

společenství. Bezpečná, dostupná, ale i atraktivní veřejná prostranství vytvoří prostor pro společenské, kulturní, relaxační i

běžné každodenní aktivity a umožní lepší využití, setkávání a komunikaci a tím i lepší soudržnost společenství.

Základem koncepce je vytvoření hierarchicky uspořádaného kvalitního veřejného prostranství, které rozvíjí možnosti a

podporuje využití řešeného území v jeho částech - (01) hlavního prostoru návsi v její východní části, (02) prostoru s

pomníky a krajinářskou úpravou ve střední části návsi, (03) předprostoru kostela a místní hospody se společenským

sálem a navazujícího prostoru uliční části návsi v její západní části a (04) prostoru po bývalých dvou dvorech přiléhajícím

k východní části návsi.

Úpravy ve vymezení komunikací přístupných motorovým vozidlům odděleně od prostorů určených pro pěší a úpravy v

šířkových parametrech komunikací přinesou vymezenější průjezdy řešeným územím a dojde tudíž k možnosti vytvoření

kvalitních veřejných prostranství. Veřejná prostranství budou po rekonstrukci naplňovat i všechny další důležité náplně

veřejného prostoru, nikoliv jen funkci dopravní, budou nabízet lepší možnosti využití.

Mezi základní ideje návrhu patří cíl vytvořit tři charakteristické části návsi podle jejich významu a účelu využití a sjednotit

přístup k návsi jako hlavnímu veřejnému prostranství v sídle. Vzniknou nová místa pro spočinutí, odpočinek i setkávání na

návsi, důstojné úpravy pro pěší a vyhrazeno bude místo pro autobusovou zastávku. Průjezdná doprava bude vedena po

hlavních komunikacích. Parkovat se bude na legálně vytvořených parkovacích stáních. Pěší se budou pohybovat

bezpečněji. Aleje budou lemovat hlavní komunikaci do Tisové, ve východní části návsi budou zasazeny nové stromy spolu

s úpravami pro zadržování a vsakování dešťové vody v površích návsi a v prostoru po původních dvou statcích budou

stromy tvořit náhradu za chybějící stavení. V prolukách na návsi budou moci být dostavěny nové domy.
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Urbanistická koncepce a koncepce veřejných prostranství

Urbanistická koncepce

Urbanistická koncepce je základní a cílevědomá představa o rozvoji daného území, ochrany jeho hodnot a jeho plošného

a prostorového uspořádání. Urbanistickou koncepci tvoří soustava navržených zásad a pravidel, které by měly vytvořit

záruku harmonického rozvoje sídelní struktury, sídla a krajiny v kontextu vývoje osídlení. Stanovovat urbanistickou

koncepci je jedním z úkolů územního plánování. Součástí urbanistické koncepce je urbanistická kompozice, jejímž cílem

je estetické utváření a kompoziční uspořádání prostorů, ploch, přírodních a stavebních prvků do komponovaných souborů

a celků s kvalitním a charakterově pestrým prostředím. Urbanistická kompozice má rozhodující vliv na vizuální vnímání

prostředí člověkem a na jeho chování, na celkový obraz krajiny, sídel a jejich částí. Urbanistická kompozice řeší rozvoj

území s ohledem na jeho hodnoty a podmínky a vychází z krajinného reliéfu, přírodních a stavebních dominant,

dochovaných historických hodnot místa, prvků podporujících prostorovou orientaci, identifikujících a zatraktivňujících dané

místo, zachovávajících měřítko prostorů - ulic, náměstí, prostranství, z hlavních os, průhledů, výhledů, siluet a ze

stanovení kompozičních zásad, vazeb a principů, respektive z dalších vlastností sídla a krajiny. Ke komplexní, kvalitní a

dlouhodobě platné urbanistické koncepci a kompozici v územním plánu nebo územní studii vedou v urbanistické tvorbě tři

postupné kroky - vnímání území, jeho analýza a utváření.

Urbanistická koncepce, navržená v této územní studii, vychází z výsledků doplňujících průzkumů a rozborů, které byly

zpracovány v listopadu 2020 a ve kterých byly analyzovány a pojmenovány širší vztahy řešeného území, dopravní,

urbanistické a krajinářsko - architektonické problémy, přírodní, urbanistické, kulturně-historické a civilizační hodnoty a také

potenciál řešeného území. Navrhovaná koncepce má za cíl na základě analýzy širších vztahů podpořit situaci návsi s

kostelem jako významné dominanty sídla. Náves tvořila největší a prázdný - k vícero využití připravený prostor sídla s

významnou dominantou kostelní věže, vždy viditelnou z okolní krajiny i v případě, že celé sídlo je skryto v terénních vlnách

místních polí, luk a lesů. Tuto kompozici považujeme za největší hodnotu a navrhujeme takové úpravy návsi, které člení

prostor návsi jen tak, jak je to nejmíň nutné pro dnešní provoz a které podpoří i další dochované urbanistické hodnoty jako

je areál kostela a fary, dochovanou urbanistickou strukturu statků na návsi včetně předzahrádek jako dochovaného detailu

veřejného prostoru na návsi, hodnoty kulturně - historické jako je budova kostela sv. Michaela Archanděla, sousoší svaté

rodiny u východního průčelí kostela, pomník padlým v 1. světové válce, pomník císaře Josefa II a hodnoty přírodní jako

jsou vzrostlé stromy na návsi a kolem kostela. Nevytváříme nové veřejné prostory, protože těch je v řešeném území

dostatek, ale přáli bychom si, aby byly alespoň částečně zastavěny některé významné proluky na návsi. Především je z

urbanistického hlediska důležité zastavění obecní proluky na p.č. 3163 při vjezdu na náves ze severu po silnice od Brti.

Tím dojde k žádoucímu uzavření prostoru návsi a vzniká možnost využít proluku, když už ne pro tradiční statek, tak

alespoň pro nějaké veřejné služby např. komunitní nebo společenské centrum, sídlo místních hasičů a zázemí pro

technické potřeby obce (umístění nářadí, zásob materiálu, tříděného odpadu). Dále je vhodné zastavět proluky po

bývalých statcích na st.p.č. 38/1, 37/1 a 100 v jižní straně střední a západní části návsi i když chápeme, že majitelé

pozemků mají k dispozici celé domy a další velké statky již v dnešní době nepotřebují. V tom případě je pro ochranu

hodnot návsi velmi důležité nezasahovat do prvků vytvářející hranice návsi, které představují zdi budov a dvorů a

předzahrádky a ploty budováním vjezdů, garáží a vrat. Tyto prvky převrací původní pravidla utváření hranic prostoru návsi

a jsou tak nepřirozeným prvkem pro urbanistický charakter návsi. Do jednotlivých pozemků je nutné vjíždět vždy přes

původní dvůr statku, nikoliv nově vytvořenými a měřítkově neodpovídajícími vstupy a vjezdy.

Koncepce veřejných prostranství

Koncepce veřejných prostranství navrhuje v řešeném území takové zásahy, které zajistí odstranění dopravních problémů

jako jsou dopravně nevyjasněná místa na hlavní komunikaci, především plocha styku hlavní silnice s východní částí návsi

a neoficiální systém parkování ve východní části návsi, ale i ve střední části u pomníků a na trávě před jednotlivými statky

ve střední a západní části. Vytváří také podmínky pro odstraňování urbanistických problémů jako jsou zanikající struktura

zástavby, chátrající významné objekty (areál fary) a snížení vlivu struktury zástavby nerespektující historickou

urbanistickou strukturu (okály z doby socialismu). Návrh přináší také koncepci pro odstranění krajinářsko -

architektonických problémů jako jsou krajinářsky nedořešené plochy veřejné zeleně na významných místech (střed

východní části návsi v místě bývalé vodní plochy s nevhodnými jehličnany a prostor kolem pomníků), nejednotný přístup k

plochám zeleně na pomezí veřejného a soukromého prostoru (historické předzahrádky a prostor mezi silnicí a

soukromými pozemky se vstupy a vjezdy kolem celém návsi, oplocování veřejného prostoru, vstup do kostela, charakter a

rozmístění oplocení, umístění parkování, odvodnění komunikace, extravilánové silniční patníky, popelnice) a charakter a

rozmístění mobiliáře jako jsou autobusová zastávka, lavičky a kontejnery na tříděný odpad. Řešené území, a tedy i návrh

územní studie, se skládá z jednotlivých níže pojmenovaných a detailněji popsaných částí. Podrobnost návrhu odpovídá

podrobnosti územní studie a zvolenému měřítku výkresové části. Materiálové a barevné řešení bude předmětem dalšího

podrobného návrhu. Bude vycházet z polohy řešeného území v historickém i přírodním krajinném kontextu, zohledněny

budou také nároky jednotlivých materiálů na realizaci, údržbu a odolnost vůči opotřebení a vandalismu. Neméně

pozornosti bude věnováno i vlastnostem materiálů z hledisek odpařování, vsakování a odtoku dešťové vody.

Systém sídelní zeleně

Systém sídelní zeleně jako součást koncepce veřejných prostranství je v řešeném území tvořen především významnými

vzrostlými stromy u pomníků a kolem kostela, poměrně nově vysázeným stromořadím podél silnice do Tisové ve střední a

západní části návsi, předzahrádkami před jednotlivými statky a plochami obecních trávníků mezi komunikací a

jednotlivými statky a domy lemujícími střední a západní části návsi. V řešeném území se také nachází plochy veřejně

přístupných trávníků v místě obecních proluk na p.č. 3162 a 3163, které jsou řešením nezastavěných parcel - proluk po

původní zástavbě. Navrhujeme doplnění systému sídelní zeleně především o stromy lemující východní část návsi spolu se

systémem ploch zeleně pro stromy a dlažeb se zatravněnými spárami, navrhujeme stromy dotvářející prostor proluky na

obecní víceúčelové ploše na p.č. 3162 a utvoření pravidel pro využívání prostoru trávníků a předzahrádek v celé návsi.

Navrhujeme také revitalizaci veřejného prostoru o pěstěnou parterovou zeleň (např. trvalkových, částečně i zasakovacích

záhonů) v prostoru mezi pomníky ve střední části návsi. Polohy, počty a velikosti navrhovaných stromů jsou v grafické

části územní studie zakresleny pouze orientačně s ohledem na podrobnost územní studie a přesnost dostupných

podkladů. Stávající stromy jsou zakresleny odhadem dle ortofotomapy. Návrh obsahuje schéma krajinářského řešení,

které je nedílnou součástí celého návrhu. Veřejný prostor nelze realizovat bez krajinářské části. V podrobnějším

krajinářském řešení návrhu předpokládáme zvolení takových dřevin a technologií založení vegetačních prvků, které budou

odpovídat místním stanovištním podmínkám i charakteru veřejného prostoru tak, aby bylo krajinářské řešení založeno

s předpokladem dlouhodobé perspektivy a zdravého vývoje, a tedy na trvale udržitelném principu. Před zpracováním

podrobného projektu bude zpracováno geodetické zaměření a dendrologický průzkum stávajících dřevin v řešeném

území, ze kterého bude další krajinářské řešení vycházet a který nebyl pro zpracování územní studie k dispozici.

Bilance ploch

Řešené území bylo v rámci návrhu územní studie rozčleněno na čtyři hlavní charakteristické části, které vyvářejí jednotlivé

zásadní veřejné prostory a několik doplňkových prostorů, které dotvářejí řešeném území a tvoří jeho kontext. Níže

uvádíme bilanci ploch jednotlivých částí a celkovou bilanci ploch v řešeném území.

Východní část návsi

4161 m

2

Střední část návsi u pomníků

celkem: 19 466 m

2

3473 m

2

Prostor u kostela a hospody se společenským sálem

3104 m

2

Víceúčelová plocha u východní části návsi p.č. 3162

2570 m

2

Proluka p.č. 3163

2427 m

2

Prostor hlavní silnice Brť - Teplá

1104 m

2
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Západní ulicová část návsi

2627 m

2

Východní část návsi a hlavní silnice Brť - Teplá

Hlavní silnice třetí třídy III/19824 vedoucí z Bečova nad Teplou přes Brť do Teplé prochází řešeným územím od severu

k jihu a dělí Otročínskou náves zhruba ve dvou třetinách na západní a střední část a na východní část. Silnice má

extravilánový charakter se zatravněnými příkopy a asfaltovým povrchem. V prostoru návsi není její trasa vymezena

žádnými obrubníky ani vodorovným značením, bez výškového členění vytváří poměrně široký nevymezený prostor mezi

střední částí návsi s pomníkem Josefa II a východní částí návsi. Navrhujeme tedy na prvním místě vymezení trasy této

silnice přes náves na stálou šířku a poté navrhujeme vyčlenit část související s prostorem návsi do hloubky přiléhající

struktury zástavby a v této části navrhujeme změnu povrchu komunikace jako opticko - psychologického opatření pro

zvýšení bezpečnosti dopravy (např. zadláždění). Takto upravená a vymezená hlavní silnice nyní jasněji oddělí východní

část návsi, která je v příčném směru nejširší z celé návsi a nachází se v nejnižším místě. Tato část návsi tvoří hlavní

veřejný prostor sídla ve smyslu volného prostoru připraveného pro různé využití i když se v současném stavu uprostřed

návsi nachází krajinářská úprava s různorodou výsadbou, pěšinami a altánem na místě původní vodní nádrže. Vodní

nádrž se logicky na tomto místě nacházela z důvodu terénní konfigurace celé návsi, kdy toto místo je nejníže položené a

stahovalo tak přirozeně dešťovou vodu do původní nádrže. Tato krajinářská úprava bohužel vytváří neprůhlednou

kompaktní hmotu a předpokládáme její úpravy prořezáváním a postupné dožívání. Za vhodné považujeme odstranění

jehličnanů a neprůhledného keřového patra a postupné začlenění tohoto prostoru do volného okolního prostranství.

Velikost návsi odpovídá původnímu účelu v době založení a dnes již v Otročíně nebydlí ani tolik obyvatel, ani není náves

využívána původními způsoby jako byly např. trhy s dobytkem. Přišel tedy čas na revizi stávajícího využití prostoru a návrh

úprav v uspořádání návsi. Navrhujeme u této východní části návsi zachovat co nejvíce volný prostor uprostřed tak, aby

byla splněna potřebná funkce ústředního a prázdného, na různé využití připraveného prostoru.
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Po obvodu návsi naopak navrhujeme úpravy související se zachováním a rehabilitací předzahrádek jednotlivých statků a

objektů, úpravy související s pohybem pěších, s organizací parkování a se zmenšením zpevněných ploch bez možnosti

zasakování dešťové vody. Vzniká tak postupně několik pásů soustředně lemujících tuto část návsi a mírně zmenšujících

její rozlehlost. Před jednotlivými statky a objekty zachováváme a podporujeme historické tvary předzahrádek,

doporučujeme jednotné obyčejné dřevěné laťové oplocení výšky přibližně do pasu. Jednotlivé výsadby v předzahrádkách

jsou v doméně jejich vlastníků, inspiraci pro výběr vhodného sortimentu však mohou poskytnout oborově zaměřené a

certifikované metodiky např. Metodika pro výběr vhodných druhů dřevin a bylin pro venkovská sídla, a to jak pro případnou

osvětu mezi obyvateli či pro následující projektové fáze úprav veřejného prostranství. Nedoporučujeme výsadbu

klimaticky, ekologicky a esteticky nevhodných druhů, jako jsou např. invazivní druhy či jehličnaté dřeviny (zeravy, cypřišky,

smrky, dřezovce, jalovce) nehodící se do venkovského prostředí. V tomto pásu jsou mezi předzahrádkami vynechány

prostory jednotlivých vjezdů do dvorů. U těchto vjezdů předpokládáme vysokou míru zatravnění mezi dlažbou (např.

otevřené zatravňovací dlaždice, či dva pruhy dlažby pouze v linii pojezdu koly) a počítáme s možností nechat krátkodobě

zaparkovaná osobní vozidla v tomto prostoru vjezdu pro potřeby obyvatelů objektu. Následuje pás chodníku pro pěší.

V současném stavu se nachází chodník pouze podél severní hrany této části návsi a krátký úsek se nachází před místním

obchodem v objektu č.p. 52. Tento stávající chodník působí svojí dimenzí v jinak rozlehlé ploše návsi ztraceně.

Navrhovaný chodník lemuje celou tuto část návsi a vzniká v podstatě vytvořením mezery pro pěší mezi pásem

předzahrádek a pásem nově vložené navrhované zeleně. Další pás je tedy tvořen výsadbou stromů po obvodu této části

návsi, pod jejich korunami se střídají plochy zeleně (trávy nebo záhonů), do kterých jsou stromy sázeny s plochami

parkovacích stání, popřípadě průjezdů k vjezdům do jednotlivých dvorů. Parkovací stání budou mít schopnost zadržovat a

zasakovat dešťovou vodu (budou ze zatravňovací dlažby). Tento pás stromů s parkovacími stáními je pak doplněn o

plochy mezi tímto pásem a ústředním pásem pro průjezd motorových vozidel přes prostor této části návsi. Smyslem

tohoto přechodového pásu nepravidelného tvaru je zmenšit množství zpevněných ploch neschopných zasakovat dešťové

srážky (např. zadlážděné vozovky či chodníku). Zde předpokládáme použití dlažby se zatravněnými spárami, tedy jakýsi

přechod mezi dlažbou vozovky nebo chodníku a zatravňovací dlažbou parkovacích stání a vjezdů. Uprostřed této

východní části návsi se pak nachází volné prostranství připravené pro plnění rozličných účelů hlavního veřejného

prostranství sídla. Adekvátní vybavení tohoto středu návsi bude třeba zatím hledat v souvislosti s hledáním revidovaného

vztahu společenství k tomuto veřejnému prostranství. Prozatím zůstane stávající altán na místě původní nádrže a je

možné uvažovat o umístění nového vodního prvku či vodní plochy. Předpokládáme, že názor na tuto plochu se bude

teprve vyvíjet i v souvislosti s přehodnocením a úpravami přilehlé plochy proluky pro dvou bývalých statcích na p.č. 3162,

která byla do dnešní doby využívána pro funkce náležící spíše prostoru návsi. Jižní strana této části návsi je také

z důvodu velké proluky poněkud atypická a pás předzahrádek zde nepokrývá celou stranu. Navrhujeme sem přemístit

autobusovou zastávku a vytvořit velkorysý přístřešek, který bude sloužit nejen pro čekající na autobus, ale také bude hrát

důležitou kompoziční úlohu při uzavírání prostoru návsi na významném rohu se silnicí do Teplé. Stávající poloha zastávky

na severní straně na rohu se silnicí do Brti se nám jeví vhodnější pro snahu o dostavbu návsi a realizaci typické

předzahrádky. Tato východní část návsi bude napojena na sousedící hlavní silnici na dvou místech pomocí zvýšené

sklopené plochy, dopravní režim v této části návsi předpokládáme typu obytné zóny bez výškového členění, pouze

s výjimkou u autobusové zastávky, kde budou realizovány normové úpravy nástupní hrany.

Střední část návsi u pomníků

Západním směrem od hlavní silnice z Brti do Teplé se nachází střední část návsi. Tato část se mírně zužuje a také stoupá

směrem k západu. Obklopena je ze severu i jihu dvory jednotlivých statků, v jižní polovině prostoru se nachází silnice třetí

třídy III/19825 vedoucí z Otročína do Tisové, která pokračuje západním směrem. Tato část návsi je charakteristická

zachovalým členěním prostoru a nenavrhujeme zde tedy žádné zásadní změny. Jižní stranu návsi lemují typické

předzahrádky v soukromém vlastnictví, mezi nimi a silnicí do Tisové se nachází obecní travnatý prostor s částečně

zachovalým historickým dlážděným příkopem u silnice. Fenoménem tohoto prostoru je rušení některých předzahrádek,

chybějící objekty tvořící hranu návsi v některých dvorech, popřípadě jiné narušování tradičního členění prostoru návsi

(přímé vstupy z některých objektů ve štítové straně, neorganizované parkování ve vjezdech a na trávě, expanze

soukromé výzdoby do veřejného prostoru, výsadba živých plotů, podomácku realizované přejezdy historického příkopu,

vzdušné vedení elektrické energie, odstavování popelnic apod.). Těsně u okraje travnatého prostoru byla před nedávnem

realizována výsadba stromů podél silnice do Tisové. Uprostřed této části návsi se nachází travnatá plocha na jejíž

západním okraji stojí pomník padlých v 1. světové válce a na jejíž východním okraji se nachází pomník Josefa II (pouze

podstavec, socha císaře chybí). Kompozice je doplněna solitérními stromy u jednotlivých pomníků, u pomníku padlých v 1.

světové válce se nachází jeden vzrostlý strom a pomník Josefa II je doplněn dvojicí dominantních vzrostlých stromů.

Travnatá plocha byla původně lemována komponovanou obrubou, která je již dožilá. Navrhujeme tuto plochu v jejím

základním kompozičním rozložení rekonstruovat. Severní stranu této části návsi tvoří tři objekty stojící svojí podélnou

stranou přímo na hraně návsi. Pouze ten nejvýchodnější má vlastní předzahrádku.

Tyto objekty jsou obsluhovány přímo z návsi pomocí klidnější boční komunikace mimo prostor silnice do Tisové. Způsob

severního a jižního vymezení prostoru této části návsi navrhujeme zachovat. Navrhujeme podporovat či znovuvytvořit

předzahrádky spolu s aplikací společných pravidel pro předzahrádky pro celou náves. Vjezdy do jednotlivých dvorů budou

mít jednotný charakter stejně jako ve východní části návsi. Historický zadlážděný příkop bude rekonstruován a opatřen

jednotnými přejezdy ke každému vjezdu. Obecní travnatý prostor zůstane volný, bez soukromých zásahů. Krátkodobé

parkování bude možné pouze v prostorech vjezdů (nikoliv na trávě), stejně tak umisťování popelnic. Na severní straně

budou doplněny předzahrádky k objektům, které je nemají a jsou zde navržena vymezená parkovací stání. Materiálové

řešení předpokládáme stejné jako ve východní části návsi, a to přechod od dlažby vozovky silnice, přes dlažbu se

zatravněnými spárami (nebo jinak propustnou) méně zatížené části po zatravňovací dlažbu parkovacích stání a vjezdů.

Charakter prostoru bude zachován také ve výškovém řešení, které je historické a venkovské (nejsou zde vytvořeny

obrubníky ani chodníky oddělené od silnice). Východní hranu této části návsi tvoří styk s hlavní silnicí z Brti do Teplé.

Odpojuje se zde silnice do Tisové a přes zvýšenou sklopenou plochu je zde připojena severní komunikace charakteru

obytné zóny. Dominantním prvkem východní hrany je nově vymezený prostor před pomníkem Josefa II, kterému se

dostane důstojnějšího oddělení od procházející hlavní silnice s možností posezení. V západní části se k tomuto prostoru

návsi připojuje obytná ulice od místních okálů a prostor přechází v prostor u kostela a hospody se společenským sálem.

Prostor u kostela a hospody se společenským sálem a ulicová západní část návsi

Prostor navazuje na prostor střední části návsi. Náves se zde již proměňuje do úzké uliční podoby, do které však náhle

vystupuje hmota kostela. Kostel se nachází na travnatém zarovnaném terénním plató, které navazuje na okolní terén

svahováním. Terén v okolí plata se svažuje spolu s okolním prostorem k východu. Do kostela se dá vstoupit severním,

hlavním vstupem, který je méně používaný a každodenním vstupem na východní straně budovy. Kolem kostela vede po

východní straně prostoru cesta do areálu fary, který se nachází ve druhém plánu zástavby jižně za kostelem. Areál je

v soukromém vlastnictví a havarijním stavu. Oproti kostelu se nachází bývalá budova školy, dnes místní hospody se

společenským sálem. Na obou stranách této části návsi se tedy nacházejí pro společenství významné budovy.

Navrhujeme upravit prostory před těmito budovami tak, aby umožňovaly lepší využití a zapojení do života společenství.

Před severním vstupem do kostela navrhujeme zadláždit rovnou plochu ve stávající velikosti, na kterou navazuje

západním směrem příjezdová rampa a východním směrem velmi mírné terénní schodiště. Od silnice na Tisovou je rampa

oddělena nízkou zídkou a směrem k východu ze zadlážděné roviny před kostelem vystupují ustupující schodišťové

stupně, které klesají směrem ke střední části návsi. Je tak zdůrazněn tento vstup do kostela, je bezpečně přístupný po

zpevněné trase i za špatného počasí a může k němu přijíždět např. pohřební vůz. Z této roviny je možné plynule přejít

podél východní strany kostela k druhému vstupu. Příjezdová cesta k areálu fary je zachována a prostorově vymezena a

navazuje na ní prostor s lavičkami před sousoším svaté rodiny a mírné terénní schodiště směrem k východnímu vstupu.

Všechny úpravy navazují na ostatní úpravy na návsi, používají také celou škálu propustných či zatravňovacích dlažeb,

která graduje u vstupů v hladkou dlažbu na významném místě. Prostor před hospodou a přístavbou se společenským

sálem bude upraven v podobném stylu. Již vysazené stromořadí podél silnice do Tisové bude ponecháno a dosazeno,

parkovací stání bude odsunuto z prostoru přímo u hospody a před kostelem do východnější polohy. Na tento specifický

prostor před významnými budovami navazuje západním směrem již standardní uliční část návsi, která bude upravena

podle stejných zásad jako ostatní části návsi, především jako jižní strana střední části návsi.

Víceúčelová plocha u východní části návsi p.č. 3162

Stávající obecní travnatá plocha na p.č. 3162 je prolukou po dvou hospodářských dvorech původních statků. Plocha je

využívána pro různé společenské akce v obci a také jako volný prostor např. pro hry dětí. Návrh využití plochy nemění,

pouze úpravami ve východní části návsi nabízí další prostor pro konání podobných akcí. Navrhujeme dosazení stávajícího

stromořadí na západní a jižní části tohoto prostoru o stromořadí ve východní časti, které opticky uzavře prostor podobně

jako to dělaly objemy původních dvorů. Uprostřed prostoru ponecháváme důležité prázdné místo, pro které navrhujeme

terénní úpravu - vytvoření obdélníkové rovné plochy - jakoby vnitřku dvoru. Tato rovina zlepší možnosti využití plochy

např. pro výstavbu pódia, rozmístění stánků, hraní fotbalu apod. V exponovaném rohu návsi u silnice na Teplou a jižní

strany východní části návsi pak navrhujeme umístění velkorysého přístřešku, který bude sloužit pro autobusovou

zastávku, ale i pro jiné využití související s aktivitami společenství na návsi (např. vánoční nebo jiné akce apod.).

Přístřešek tak kompozičně doplňuje chybějící hmotu bývalých hospodářských dvorů na jižní hraně východní části návsi.
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Prostor u kostela a hospody se společenským sálem Východní část návsi

Střední část návsi u pomníků Víceúčelová plocha u východní části návsi p.č. 3162 
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Dopravní infrastruktura

Dopravní infrastruktura je navržena v souvislosti širších vztahů jako hierarchicky uspořádaná, která svým charakterem

zajištuje co největší bezpečnost všech účastníků dopravy v řešeném území, zejména chodců. Řešení dopravní

infrastruktury je navrženo tak, aby došlo k vytvoření takových podmínek, kdy prostor místních komunikací bude plnit

v řešeném území ve vzájemné rovnováze jak funkci dopravní, tak obslužnou a přiměřeně i pobytovou a společenskou

v závislosti na významu té které komunikace a v závislosti na prostoru, kterým komunikace prochází. Navrhované řešení

využívá zvláštních předpisů jako TP 85 - Zpomalovací prahy, TP 132 - Zásady návrhu dopravního zklidňování na místních

komunikacích a TP 145 - Zásady pro navrhování průtahů silnic obcemi. Jako základního nástroje zklidňování dopravy na

obslužných komunikacích návrh také využívá snižování dovolené rychlosti na 30 km/hod, tj. navrhování zón s omezenou

rychlostí dle TP 218 - Navrhování zón 30 a TP 103 - Navrhování obytných a pěších zón. Konkrétní řešení jednotlivých

prostorů navržené v této územní studii odpovídá podrobnosti dostupných podkladů a omezeným možnostem zpracování

v rámci podrobnosti územní studie. Pro podrobné řešení jednotlivých veřejných prostranství bude nutné konkrétní řešení

zpřesnit a upravit, zásadní je dodržení urbanistické koncepce a koncepce hierarchie komunikační sítě dle této územní

studie.

Návrh hierarchie komunikační sítě

Jako součást práce na návrhu bylo nutné zhodnotit a zaktualizovat nahlížení na zatřídění komunikační v sídle tak, aby

odpovídalo aktuálním potřebám a současným požadavkům. V řešeném území bylo tedy nejprve i v souladu s platným

územním plánem rozhodnuto o hierarchii jednotlivých komunikací, tzn. zatřídění do funkčních skupin a podskupin místních

komunikací podle dopravního významu a ve vztahu ke struktuře osídlení dle ČSN 73 6110. Navržená hierarchie

komunikační sítě tedy obsahuje:

 silnici III/19824 v trase Bečov nad Teplou - Otročín - Teplá
 silnici III/19825 v trase Otročín - Tisová - silnice II/203

 místní obslužné komunikace stávající
 navrhované obytné zóny (místní komunikace se smíšeným provozem)
 pěšiny a samostatné chodníky pro pěší (místní komunikace s vyloučením motorového provozu)
 účelové komunikace (polní cesty)

Hlavní silnice

Hlavní silnice III/19824 vedoucí z Bečova nad Teplou přes Brť a Otročín do Teplé prochází řešeným územím od severu

k jihu a dělí Otročínskou náves zhruba ve dvou třetinách na západní a střední část a na východní část. Silnice má

extravilánový charakter se zatravněnými příkopy i v intravilánu sídla. V prostoru návsi není její trasa vymezena žádnými

obrubníky ani vodorovným značením, bez výškového členění vytváří poměrně široký nevymezený prostor mezi střední a

východní částí návsi. 
Intenzita provozu na silnici není velká (roční průměr všech vozidel ze sčítání dopravy Ředitelství

silnic a dálnic ČR 2016 ani 2010 není k dispozici). Problémem tedy není intenzita provozu, ale spíše nevyjasněná

dopravní situace, především s ohledem na provoz pěších. Navrhujeme tedy na prvním místě vymezení trasy této silnice

přes náves na stálou šířku a poté navrhujeme vyčlenit část silnice související s prostorem návsi a v této části navrhujeme

změnu povrchu komunikace jako opticko - psychologického opatření pro zvýšení bezpečnosti dopravy (např. zadláždění).

Ze silnice III/19824 se na návsi odpojuje silnice III/19825, která vede do Tisové a dále do údolí řeky Teplé k silnici II/230

Karlovy Vary - Mariánské Lázně.

Náves

Stávající charakter komunikací v řešeném území je dán historickým vývojem a je v podstatě venkovský. Komunikace jsou

bez chodníků, v jedné výškové úrovni, bez obrubníků a odvodněny jsou do ploch zeleně či příkopů. Zachovaná struktura

sídla včetně návsi je urbanistickou hodnotou a řešení detailu veřejného prostoru včetně dopravních detailů je třeba

provést citlivě s ohledem na charakter prostoru. Ve střední a západní části návsi se například podél silnice do Tisové

nachází historický zadlážděný odvodňovací příkop. Pokud by návrh obsahoval členění prostoru na chodníky a vozovky a

přinášel by do řešeného území městský systém obrubníků a výškového členění odpovídající průjezdu silnic či místním

obslužným komunikacím, bylo by podle nás příliš tvrdě zasáhnuto do stávajícího dochovaného charakteru a hodnot území.

Po důkladném zvážení tedy navrhujeme zachovat stávající "venkovský" charakter veřejného prostoru návsi a v podstatě

se k prostoru chovat jako k obytné zóně, která je na principech smíšeného provozu a jedné výškové úrovně založena.

Odlišení charakteru silnic třetích tříd procházejících návsí od zbývajících prostorů návsi bude provedeno spíše

materiálovým než výškovým řešením. Všude, kde to bude potřebné a možné, však bude výškové členění pomocí

obrubníků použito. Např. podél hlavní silnice z Brti do Teplé to bude styk s navrženými i stávajícími chodníky, s prostorem

před pomníkem Josefa II a středovým prostorem východní části návsi a také bude vytvořena řádná nástupní hrana

zastávky v její nové poloze. Do hloubky prostorů návsi pak bude přibývat charakter obytné zóny a provoz se bude

zklidňovat. Odvodnění bude dále řešeno po povrchu pomocí odvodňovacích žlábků a příkopů (otevřených rigolů).

Šířkové uspořádání prostoru komunikací

Na základě stanovené hierarchie komunikační sítě byl vytvořen návrh šířkového uspořádání prostoru komunikací pro

jednotlivé ulice, jak je uvedeno ve schematických řezech. Hlavní silnice III/19824 a II/19825 jsou předpokládány ideálně v

šířkovém uspořádání v extravilánu v kategorii S7,5/60(50) tzn. jako pozemní komunikace určená pro obousměrný provoz,

se dvěma jízdními pruhy š. 3,0 m, dvěma vodícími proužky š. 0,25 m a dále navazující zpevněnou a nezpevněnou krajnicí

v š. 0,5 m. Při vjezdu do zastavěného území této části sídla ze severu není navrženo žádné opatření pro regulaci rychlosti

v šířkovém uspořádání prostoru komunikace jako je zúžení jízdních pruhů ani směrové vychýlení vjezdového jízdního

pruhu vložením parkovacího zálivu či středního ostrůvku, který by tvořil šikanu. Před vjezdem do zastavěného území ze

severu je nutné překonat údolí potoka, a tudíž se do zastavěného a řešeného území vjíždí do kopce, což samo o sobě

sníží rychlost vozidel a zároveň předpokládáme naznačující opticko - psychologické působení přiléhající zástavby

(navrhujeme dostavbu rohové proluky) a změny povrchu spolu s návrhem nových chodníků. Dále v zastavěném území

přes řešené území návsi je hlavní silnice vedena opět v šířce jízdního pruhu 3,0 m s dvěma vodícími proužky š. 0,25 m a

za návsí ještě s jednostranným chodníkem š. 2,5 m. Ve stejných šířkových parametrech je navržena i silnice III/19825 do

Tisové, která je v řešeném území návsi vedena bez chodníků a je doprovázena stávajícím historickým zadlážděným

odvodňovacím příkopem mezi silnicí a zatravněnými plochami, který bude rekonstruován. Ostatní prostory návsi jsou

navrženy tak, že vyplňují stávající prostory. Šířka východní části návsi je přibližně 41-45 m, její profil tvoří předzahrádky š.

4,5 m, chodníky š. 2 m, parkovací záliv š. 4,5 m, vozovka š. 6 m (obsahuje dva otevřené odvodňovací rigoly), centrální

víceúčelový prostor š. 12,5-13,75 m a prostor přístřešku zastávky š. 3,3-5,75 m. Šířka střední části návsi je přibližně 32-40

m, její profil tvoří silnice III/19825 š. 6,5 m, centrální prostor zeleně š. 8,5-11,5 m, obytná zóna š. 6-13 m a zbývající

prostor jižní části vyplňuje zatravněná plocha š. 6-13 m s předzahrádkami š. 2-4,5 m a vjezdy do jednotlivých dvorů. Šířka

návsi v prostoru u kostela a místní hospody je 18-20 m, její profil tvoří chodník podél severní hrany š. 5,6-8,6 m, který

obsahuje stromořadí a parkovací pás š. 5 m, silnice III/19825 š. 6,5 m a prostor před kostelem š. 5,6-6,75 m s rampou a

schody. Šířka návsi v její západní ulicové části je přibližně 24 m, její profil tvoří předzahrádky statků š. 3-5 m, silnice

III/19825 š. 6,5 m, dva odvodňovací historické příkopy a zbytek prostoru vyplňuje zatravněný prostor š. 4-5,5 m.

Veřejná linková autobusová doprava

Systém veřejné linkové autobusové dopravy není návrhem územní studie měněn. Navrhujeme pouze úpravu v umístění

zastávky a realizaci řádné nástupní hrany a dalších potřebných prvků zastávky. Zastávku navrhujeme dle ČSN 73 6425-1

umístit na jízdním pruhu s možností objíždění stojícího autobusu. Zastávka je konečnou zastávkou a autobusy se zde

otáčejí, proto je výhodné její navržené umístění v prostoru východní části návsi.

Parkování

V prostoru jednotlivých částí návsi jsou navrženy parkovací pásy určené pro krátkodobá parkovací stání především pro

obyvatele řešeného území, pro návštěvníky občanské vybavenosti (obchod, obecní úřad, kostel, hospoda se

společenským sálem) a potřeby obytného okrsku (návštěvy). Odstavná stání pro obytné objekty (rodinné domy a statky)

musí být umisťována na soukromých pozemcích těchto domů, popřípadě umístěna v garážích. Stávající počet

parkovacích stání v řešeném území nelze stanovit, protože parkovací stání nejsou vyznačena. Jako místa pro odstavná a

parkovací stání jsou využívány volné zpevněné i nezpevněné či travnaté plochy podél silnic a komunikací či prostory

návsi. Touto územní studií navrhujeme celkem 23 oficiálně vymezených parkovacích stání. Ve východní části návsi

navrhujeme 12 kolmých stání v parkovacích pásech mezi zelení (6 u obchodu a 6 u obecního úřadu). Ve střední části

návsi navrhujeme 4 podélná parkovací stání v obytné zóně před objekty č.p. 43,44 a 45 při severní hraně prostoru. V části

u kostela a hospody se společenským sálem navrhujeme 7 kolmých parkovacích stání v parkovacím pásu před areálem

hospody se společenským sálem, které budou také sloužit pro potřeby návštěvníků kostela. Vzhledem k potřebě

organizace veřejného prostoru bude dále zavedeno pravidlo, že parkování a odstavování vozidel mimo vyznačená stání

nebude dovoleno. Stávající zvyk parkovat před vjezdem do statků neorganizovaně na trávníku bude změněn na možnost

krátkodobě zaparkovat pouze na vlastním vjezdu, tak jak je vyznačeno v situaci. Takto je možno zaparkovat v celém

řešeném území přibližně 34 vozidel.
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Technická infrastruktura

Součástí každého veřejného prostranství je mimo dopravní infrastruktury také infrastruktura technická. Z Politiky

architektury a stavební kultury České republiky mimo jiné vyplývá, že při plánování veřejných prostranství je nutno

uplatňovat komplexní, integrovaný a koordinovaný přístup, na řešení musí spolupracovat celé spektrum profesí a cílem je

vyvážit a sladit požadavky a zájmy jednotlivých účastníků procesu návrhu veřejného prostranství a dosáhnout

synergického efektu. Řešení veřejných prostranství musí vznikat na základě celkové koncepční rozvahy. Pozornost nemá

být zaměřena pouze na tvorbu veřejných prostranství v rozvojových lokalitách, klíčové je věnovat se zvelebování a údržbě

stávajících veřejných prostranství a vytvářet nová veřejná prostranství v rámci zastavěného území. V souvislosti s těmito

předpoklady bylo nahlíženo i na zpracování návrhu této územní studie.

Stávající technická infrastruktura

Řešené území je z hlediska technické infrastruktury obslouženo vodovodem, rozvody elektrické energie a elektronické

komunikace vzdušným vedením a je budována kanalizace.

Navrhovaná technická infrastruktura

Dle platného územního plánu je v řešeném území plánováno vybudování nové kanalizace a plynovodu, na které budou

moci být napojeny stávající objekty i nová zástavba. Veškerá technická infrastruktura bude prioritně koordinovaně

umisťována do pozemků veřejného prostranství v souladu českou technickou normou ČSN 73 6005 Prostorové

uspořádání sítí technického vybavení a bude zohledněna také potřeba prostoru pro výsadbu zeleně (prokořenitelný

prostor stromů). Vzdušné vedení elektrické energie a elektronických komunikací, které se v řešeném území nachází, je

prostorovou komplikací při využití veřejného prostranství (v podstatě zamezuje účelnému nakládání s prostorem

veřejného prostranství, výsadbě stromořadí i solitérních stromů na potřebných místech a znehodnocuje kvalitu veřejného

prostranství). V návaznosti na § 24, odst. 1) vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, ve

znění pozdějších předpisů, předpokládáme nahrazení tohoto vzdušného vedení kabelovými rozvody.

Odvodnění zpevněných ploch

Součástí obecného řešení návrhu veřejného prostranství je i odvodnění zpevněných ploch. V řešeném území se

nenachází dešťová kanalizace, odvádění dešťových vod z komunikací probíhá po povrchu. Zpevněné plochy by

v podrobnějším návrhu měly být navrženy tak, aby co nejméně znesnadňovaly odpařování a vsakování dešťové vody a

aby byl zajištěn regulovaný odtok do lokálního koloběhu vody. V návrhu může být využito dláždění pojezdových ploch

dlažbou s drenážními či zatravněnými spárami a pomocí příčného spádování mohou být plochy odvodněny pomocí mezer

mezi obrubníky do přilehlých ploch zeleně nebo pomocí otevřených dlážděných rigolů do vzdálenějších ploch zeleně či

jiných vhodných ploch. Plochy zeleně mohou být navrženy tak, aby plnily i funkci otevřené přírodní retence, ve které bude

dešťová voda přirozeně využívána rostlinami, tedy vsakována a odpařována. Přebytek může být odváděn podzemním

drenážním systémem s decentralizovaným přepadem do nejbližšího vodního toku. Pro řešení odvodnění a kanalizace

platí české technické normy třídy 75 Vodní hospodářství, zejména třídy 75 60-69 Kanalizace. Koncepce odvodnění může

být navržena například dle doporučení Přírodě blízké odvodnění dopravních ploch v sídlech Bavorského zemského úřadu

pro životní prostředí, či jiných nově vznikajících metodik modrozelené infrastruktury a může být dále upřesněna dle

případných dalších vhodných doporučení dotčených orgánů a organizací v rámci projednávání projektu. Před

zpracováním dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby/změny využití území se doporučuje zpracování

průzkumu výskytu starých ekologických zátěží území a taky hydrogeologického průzkumu, který zjistí kvalitu půdního

podkladu s ohledem na možnost vsakování a úroveň hladiny podzemní vody.

Osvětlení

Součástí obecného řešení návrhu veřejného prostranství je také veřejné osvětlení. V podrobnějším návrhu by měla být

navržena nová svítidla podél komunikací, v obytné zóně, podél chodníků či pěšin, pro plochy parkovišť a zvýšených prahů.

Budou použity nejnovější technologie svítidel na přiměřeně vysokých stožárech a svítidla budou rozmístěna na základě

světelně-technického výpočtu v souladu s architektonickým záměrem. Kabely budou uloženy v zemi pod chodníky nebo

v zelených plochách v chráničkách. Pro osvětlení pozemních komunikací platí ČSN EN 13201 Osvětlení pozemních

komunikací. Pro osvětlení místních komunikací, průjezdních úseků silnic a dálnic zastavěným územím a přechodů pro

chodce platí ČSN 73 6110 Projektování místních komunikací (čl. 15.12), pro osvětlení křižovatek pozemních komunikací

platí ČSN 73 6102 Projektování křižovatek na pozemních komunikacích a TP 135 Projektování okružních křižovatek na

silnicích a místních komunikacích a pro osvětlení parkovišť a venkovních prostor platí ČSN EN 12464-2 Světlo a osvětlení

- Osvětlení pracovních prostorů - Část 2: Venkovní pracovní prostory. Umístění inženýrských sítí bude prostorově

navrženo v souladu s českou technickou normou ČSN 73 6005 Prostorové uspořádání sítí technického vybavení.

Napájení veřejného osvětlení bude provedeno ze stávající sítě veřejného osvětlení na vhodném místě.

Vybavení veřejných prostranství

V případě, že základní rolí mobiliáře je vytvářet zázemí pro plnohodnotné využívání veřejných prostranství města či obce,

považujeme za samozřejmé, že veřejná prostranství budou vybavena kvalitním mobiliářem, ošetřovanou hodnotnou

veřejnou zelení a nasvětlena v souladu s aktuálními doporučeními v oblasti veřejného osvětlení. Návrh mobiliáře by měl

být vždy podřízenou součástí celkového architektonického řešení konkrétního veřejného prostranství a architektonické

řešení by měli vždy zpracovávat autorizovaní architekti. Veřejná prostranství by měla splňovat požadavky nejen na

žádoucí podmínky pro nezbytné venkovní aktivity, ale také pro volitelné, rekreační a sociální aktivity. Prostranství, která

takové požadavky splňují, by měla být cílem budoucích úprav v řešeném území. Veřejná prostranství tedy budou

vybavena vhodným mobiliářem, jako jsou např. lavičky, odpadkové koše, pevné zahrazovací sloupky, popřípadě

odnímatelné zahrazovací sloupky, stojany na kola, ochranné mříže stromů ve zpevněných plochách, informační systém,

herní nebo cvičební prvky apod. V řešeném území bude umístěn typový mobiliář ze sortimentu osvědčených výrobců

mobiliáře, a pokud bude potřeba, bude navržen i mobiliář na míru. Udržitelnost umisťování mobiliáře do prostředí

řešeného území bude zajištěna výběrem trvanlivých výrobků, jejich vhodným umístěním i optimalizací jejich počtu.

Umístění mobiliáře musí splňovat požadavky vyhlášky č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích

zabezpečujících bezbariérové užívání staveb, ve znění pozdějších předpisů, tzn. umístění mobiliáře musí především

respektovat přirozený pohyb chodců a nesmí zasahovat do průchozího prostoru. Konstrukční řešení typových výrobků je

vždy navrženo jejich výrobci, všechny výrobky musí být v souladu s předpisy, které se na ně se vztahují, zejména

zákonem č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění

pozdějších předpisů. Případné herní prvky musí splňovat českou technickou normu ČSN EN 1176 Zařízení a povrch

dětského hřiště. Konstrukční řešení výrobků na míru bude vycházet z jejich požadované funkce a estetického působení a

také musí být v souladu s příslušnými předpisy.

Technická infrastruktura a vybavení veřejných prostranství
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Závěry a doporučení, výsledky projednání

Závěry pro řešení v návrhu územního plánu a pro rozhodování v území

Územní studie obecně je územně plánovací podklad, který je možno, podle konkrétních podmínek a aktuální potřeby, cele

či částečně využít například pro následné zpracování dokumentace pro územní řízení. Územní studie obvykle ověřuje

možnosti a podmínky změn v území, slouží mj. jako podklad k pořizování územně plánovací dokumentace (např.

územního nebo regulačního plánu), k jejich změně a pro rozhodování v území. Územní studie obecně navrhuje, prověřuje

a posuzuje možná řešení vybraných problémů, případně úprav nebo rozvoj některých funkčních systémů v území. Územní

studie není ze zákona závazná, po vložení do evidence územně plánovací činnosti je však neopominutelným podkladem,

který musí být zohledněn v územním řízení. Územní studii pořizuje pořizovatel (nejčastěji příslušný obecní úřad obce

s rozšířenou působností), možnost využití územní studie schvaluje také pořizovatel, který poté podává návrh na vložení

dat o této studii do evidence územně plánovací činnosti. Zadání ani samotnou studii zastupitelstvo obce neschvaluje.

Tato územní studie zpřesňuje a prověřuje řešení z platného Územního plánu Otročín (nabytí účinnosti 8.7.2020) a měla by

sloužit pro rozhodování v území.

Doporučení pro další postup

Návrhy předkládané touto územní studií jsou tzv. maximální, tzn. vyjadřují velké množství podnětů a lze je brát jako

ideální cílový stav. Je potřeba důkladně zvážit aktuálnost či potřebnost jednotlivých částí návrhu a počítat s postupnou

realizací i vývojem názorů na tuto potřebnost, a tudíž také s vývojem návrhu v rámci následujících projektových fází a

během realizace úprav. Je to přirozený postup.

Projednání územní studie

Návrh územní studie bude pořizovatelem projednána s dotčenými orgány a organizacemi (např. správci inženýrských sítí).

Připomínky budou do územní studie zapracovány, pokud to umožní podrobnost územní studie. Podrobnější připomínky

nad rámec podrobnosti budou zapracovány v dalších fází projektové přípravy stavby jako je např. dokumentace pro

vydání územního rozhodnutí. Jednotlivá vyjádření budou přiložena včetně seznamu a vyhodnocení v tabulce zpracované

pořizovatelem jako příloha na konci územní studie.

Požadavky veřejnosti

Do územní studie budou také zapracovány podněty a požadavky, které vyplynou z projednání s veřejností.
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17 zákres návrhu do katastrální mapy s vyznačením vlastnických vztahů

10 20 m



18ortofotomapa s vymezením řešeného území

10 20 m
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seznam podkladů

 katastrální mapy:

o k.ú. Otročín - dxf (ČÚZK 13.10.2020)

 dosud zpracovaná územně plánovací dokumentace a územní studie obce:

o Územní plán Otročín (vydán 18.6.2020)

o Územní plán Otročín, Doplňující průzkumy a rozbory (12/2011)

o Územní studie Otročín - Veřejné prostranství v centru obce, Doplňující průzkumy a rozbory (11/2020)

 datová sada map pro obec:

o Ortofoto ČR 1:5000 - jpg (ČÚZK 2012)

o ZABAGED® Vrstevnice - dwg (ČÚZK 2012)

o Základní mapa České republiky 1:10000 - tif (ČÚZK 2012)

o digitální model povrchu ČR 1. generace - txt (ČÚZK 13.10.2020)

 Císařský otisk stabilního katastru, Otročín - jpg (ČÚZK, 1841)

 Letecké snímky 1952 - https://geoportal.gov.cz (INSPIRE)

 Nahlížení do katastru nemovitostí - aplikace online (ČÚZK)

 Maier Karel a kolektiv, Udržitelný rozvoj území, Grada Publishing, a.s., Praha, 2012
 Zadání územní studie Otročín - Veřejné prostranství v centru obce (Magistrát města Karlovy Vary, 06/2019)

 historické fotografie - sbírka obce Otročín
 podněty k řešení od objednatele


