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"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)

pěšky po chodníku!

bezpečný průjezd obcí!

krásný jižní vstup do zámeckého parku

místa setkávání

nové stromy, keře a květiny u paneláků?

nový prostor před obchodem

obnova alejí podél hlavní cesty

kvalitní krajinné rozhraní

propojení částí obce

klubovna v kotelně?

legální parkování

motto
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Širší vztahy

Letecký snímek z 50. let 20. století

Letecký snímek z poválečné doby zobrazuje sídlo v kontextu krajinné vegetace a zemědělské krajiny. V jižní části se ještě

nenacházejí bytové domy a je zde vidět původní cesta směrem k hrázi Dolního Hrádeckého rybníka a cestě do Prohoře.

Císařský otisk mapy stabilního katastru Čech 1841

Významným kompozičním prvkem v blízkosti řešeného území je areál zámku se zámeckým parkem. Jižně od parku jsou

vidět hlavní cesty a na ně navazující veřejné prostory a shluky jednotlivých objektů.

Centrum sídla tvoří prostor původního osídlení. Nejstarší dochované stavební zásahy se vyskytují ve východní části

centra, kde byla situována středověká tvrz. V současné době jsou na jejím místě zahrady a sady s drobnými

hospodářskými staveními. V tvarování terénu je patrná rovná plocha středu tvrze a příkop s valem. Z mapy stabilního

katastru z roku 1841 je dobře patrná nepravidelná náves, která se přizpůsobuje terénní depresi kolem vodního toku

procházejícího sídlem. Součástí prostoru návsi je vodní nádrž, kostel a samostatně stojící stavení. Po obvodu návsi se

nachází farský dvůr, hospodářské dvory a samostatně stojící stavení. Ze středu sídla se do okolí ve všech směrech kromě

území zámku rozbíhají cesty k okolním polnostem a obcím. Jedna z cest, která vedla ze středu obce podél potoka a

zámeckého areálu se stala i současnou hlavní dopravní osou sídla. Cesta je dnes silnicí II. třídy a prochází Štědrou od

západu na jih. Její historická stopa vytváří dopravně komplikované místo na jihovýchodním rohu zámeckého parku.

Zámek ve Štědré byl založen v letech 1731-1734 hrabětem Ferdinandem Jakubem z Kokořova na vyvýšenině nad

údolnicí potoka, na druhém břehu od historického ohniska sídla. Půdorys zámku je v současnosti složen ze dvou hlavních

částí vlastního zámku a hospodářského dvora. Oba stavební objemy mají svá nádvoří. Na mapě stabilního katastru z roku

1841 je patrné, že zámek si z urbanistického hlediska podržel svoji barokní kompoziční osu symetrie. Přístup do zámku,

nebo na jeho nádvoří se odehrává v ose sever-jih. V architektonické kompozici areálu se to projevuje jižním

reprezentativním průjezdem (později zastavěném) ve vlastním objektu zámku a průjezdem ze severní strany od kostela

s branou v hospodářském křídle zámku. Přístup do objektu hospodářského dvora z parku je odchýlen ze zámecké osy, a

z prostoru před zámeckým dvorem se vlastní vjezd odehrává od východu. Kompoziční moment dvou do sebe zakleslých

obdélných dvorů je velmi silný. V současnosti areál zámku prochází rekonstrukcí. Zámecké nádvoří se již stává důležitým

poloveřejným prostorem obce. V roce 2019 nechala obec zpracovat územní studii na místě zaniklé budovy fary a

souvisejícího veřejného prostranství severně od areál zámku u kostela, základní a mateřské školy a prostoru návsi u

vodní plochy.

Samotné řešené území se nachází jižně od areálu zámeckého parku a skládá se ze dvou ohnisek. Jedno ohnisko tvoří

předprostor jižního vstupu do zámeckého parku spolu s prostorem před místním obchodem a druhé ohnisko tvoří prostor u

panelových bytových domů, který se nachází jižně od hlavní silnice II/207, která prochází centrem sídla a vede k areálu

nádraží na regionální železniční trati č.161, která spojuje Bečov nad Teplou s Toužimí, Žluticemi, Štědrou, Chyší a

Rakovníkem. Na silnici II/207 je v návrhu územního plánu navržena úprava trasy, která se nachází v řešeném území a

dále je v Zásadách územního rozvoje Karlovarského kraje navržena přeložka celé silnice II/207 mimo zastavěné území

sídla.

Legenda k výkresu:

01 řešené území

02 centrum sídla

03 zámek

04 zámecký park

05 železniční stanice

06 silnice II/207

07 přeložka silnice II/207 podle Zásad územního rozvoje Karlovarského kraje

08 úprava trasy silnice II/207 v řešeném území dle návrhu územního plánu

09 regionální železniční trať č.161 z Bečova nad Teplou do Rakovníka
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Základní a ideová koncepce

Základní ideou návrhu je cílená kultivace jižní části sídla Štědrá v blízkosti zámeckého parku a dalších objektů občanské

vybavenosti a areálu bytových domů pomocí členění na zásadní prostory pro aktuálně potřebné aktivity v návaznosti na

historickou i současnou urbanistickou strukturu území, jejich dotvoření a kultivaci stávajících částí 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 uspořádaných kvalitních veřejných prostranství, které rozvíjejí možnosti a

podporují využití jednotlivých částí řešeného území - (01) prostorem přeložky hlavní silnice spolu s novými zastavitelnými

pozemky jako nové ulice, (02) prostorem zklidněné zóny před jižním vstupem do zámeckého parku a před místním

obchodem, (03) nově vytvořeným parčíkem se zastávkami autobusů a předprostorem budovy pošty a (04) prostorem

revitalizované obytné zóny u stávajících bytových domů.

Přeložka silnice II/207 přinese plynulejší průjezd zastavěným územím ve vhodnější poloze mimo jižní vstup do zámeckého

parku a otevře možnosti úprav v hierarchii místních komunikací, a tudíž vytvoření kvalitních veřejných prostranství.

Veřejná prostranství budou po rekonstrukci naplňovat i všechny další důležité náplně veřejného prostoru, nikoliv jen funkci

dopravní.

Mezi základní ideje návrhu patří cíl propojit oddělené části sídla pomocí vytvoření nových prostorů před obchodem a mezi

obchodem a poštou. Vzniknou nová místa setkávání, důstojný jižní vstup do zámeckého parku. Průjezdná doprava bude

odkloněna z ostrých zatáček u zámeckého parku a od prostorů před obchodem a poštou. Parkovat se bude na legálně

vytvořených parkovacích a odstavných stáních. Pěší se budou pohybovat bezpečně po chodnících lemovaných novými

nebo obnovenými alejemi, keři či květinovými záhony. Aleje budou pokračovat do krajiny podél hlavní silnice a mezi

obytnou zónou u bytových domů a zemědělskou krajinou bude vytvořeno přechodové krajinné rozhraní.
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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 zámeckého

parku se zámeckou budovou jako významné dominanty sídla. Příjezd k jižnímu vstupu do zámeckého parku tvořil v

minulosti významnou osu směřující k ose zámecké budovy. Tento kompoziční vztah navrhujeme obnovit a podpořit

vytvořením zklidněné zóny, která podpoří i další dochované urbanistické hodnoty jako je urbanistická struktura domů jižně

od zámeckého parku (č.p. 30 a 31), hodnoty kulturně - historické jako je areál zámeckého parku a dochované oplocení

zámeckého parku jako detail veřejného prostoru a hodnoty přírodní jako jsou vzrostlé stromy v zámeckém parku a vzrostlé

alejové stromy podél hlavní silnice. Nově vytváříme osu přeložky hlavní silnice, která se u pošty odpojí od stávající trasy a

pomocí nové ulice bude plynuleji propojena s hlavní komunikací směřující směrem k návsi v centru sídla. Nová ulice také

pomůže vytvořit nové zastavitelné pozemky v dnes nezastavěném místě mezi jednotlivými částmi zastavěného území

sídla. Vymezí také dosud nevyužívaný prostor mezi obchodem a poštou do uchopitelného prostorového uspořádání a

vytvoří tak nové místo pro setkávání a autobusové zastávky. Areál tří bytových domů bude těmito zásahy také více

propojen s centrem sídla a bude revitalizován ve všech jeho veřejných prostranstvích tak, aby mohl dobře sloužit jeho

obyvatelům. Kompozice areálu bude zachována, ve veřejném prostranství však bude vytvořena obytná zóna se všemi

potřebnými funkcemi.

Koncepce veřejných prostranství

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

jako jsou dopravně nebezpečné místo v zatáčce na hlavní komunikaci, dopravně nebezpečné místo před obchodem,

chybějící nebo v katastru nemovitostí neevidované chodníky pro pěší podél hlavní komunikace, dopravně nejasná situace

v okolí bytových domů (organizace parkování, šířka komunikací, nedostatek parkovacích míst), neoficiální parkoviště u

hlavní komunikace naproti poště a dopravní obsluha východní části sídla přes neoficiální komunikace. Vytváří také

podmínky pro odstraňování urbanistických problémů jako jsou zaniklá struktura zástavby, nevyužitý objekt kotelny v těžišti

areálu bytových domů a vzhled areálu čistírny odpadních vod v blízkosti bytových domů. Návrh přináší také koncepci pro

odstranění krajinářsko - architektonických problémů jako jsou krajinářsky nedořešené plochy veřejné zeleně v areálu

bytových domů včetně charakteru a rozmístění mobiliáře a pro definování charakteru krajinného rozhraní mezi

zastavěným území v areálech bytových domů a zemědělskou krajinou i chodníků podél hlavní silnice.

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 soukromými

zahradami, zbytky stromořadí podél hlavní silnice a prostory a plochami veřejně přístupných trávníků zejména kolem

bytových domů a podél komunikací. V řešeném území se také nachází plochy přírodní neudržované zeleně, které mají

charakter nezastavěného území. Navrhujeme doplnění systému sídelní zeleně především o vzrostlé solitérní stromy a

stromořadí (aleje) podél hlavní silnice, vytvoření přírodního parku u autobusových zastávek a revitalizaci ploch zeleně v

obytné zóně areálu bytových domů. Navrhujeme také doplnění veřejného prostoru o pěstěnou parterovou zeleň (např.

trvalkových zasakovacích záhonů) v trase původní hlavní komunikace a ve vhodných místech obytné zóny u bytových

domů a založení vhodného přechodového pásu krajinného rozhraní mezi areálem bytových domů a zemědělskou krajinou.

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.

Prostor u vstupu do zámeckého parku a obchodu

2881 m

2

Prostor před poštou a u nových autobusových zastávek s parkem

celkem: 39 347 m

2

3246 m

2

Nová hlavní ulice, včetně rekonstruované stávající části

7577 m

2

Nové zastavitelné pozemky, včetně pozemku zbořeniště st.p.č. 47/2

8208+1286 m

2

Obytná zóna u bytových domů

9729 m

2

Krajinné rozhraní
5721 m

2

Polní cesty

699 m

2

07



08hlavní výkres - výkres urbanistické koncepce a koncepce veřejného prostranství

10 20 m
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Nová hlavní ulice a nové zastavitelné pozemky

Jedním z hlavních motivů návrhu je přeložka trasy hlavní silnice II/207 z prostoru před obchodem a jižním vstupem do

zámeckého parku východním směrem do prostoru pozemků p.č. 109/1 a 108/1. Navrhovaná nová trasa je především

plynulejší, vytváří novou ulici a zpřístupňuje tak pozemky určené k zastavění na východní straně řešeného území. Trasa

začíná obloukem, který se odpojuje od původní trasy u budovy pošty, pak pokračuje severním směrem přímo mezi

pozemky rodinných domů č.p. 89 a 107, kde se napojí na původní trasu silnice a pokračuje dále na sever směrem k návsi.

Novou ulici tvoří komunikace s oboustrannými chodníky, ke které přiléhá na východní nezastavěné straně plocha nově

navržených pozemků určených k zastavění (předpokládáme zastavění rodinnými domy, možné je však některé pozemky

využít i pro související občanskou vybavenost - např. rohový pozemek oproti poště). Pozemky mají velikost 650-1175 m2

a jejich tvar vychází z tvarů stávajících pozemků nacházejících se na severovýchodní straně hlavní silnice mezi železniční

stanicí a řešeným územím. Nově vymezené pozemky budou přístupné vjezdy z nové ulice. V části, kde se nacházejí nově

vymezené pozemky, jsou také v profilu ulice vymezeny pásy zeleně pro výsadbu stromořadí a podélná parkovací stání.

Západní strana nové ulice přiléhá k navrhovaným prostorům pro pěší před budovou pošty a prostorem navrhované

autobusové zastávky jihovýchodně od místního obchodu. Zastávky jsou zamýšlené především pro nelinkovou dopravu

(zájezdy), jejíž požadavky předpokládáme v souvislosti s provozem zámku, ale v případě potřeby je možné je využít pro

veřejnou linkovou dopravu. Profil nové hlavní ulice předpokládáme využít i při rekonstrukci stávající části hlavní silnice

v zastavěném území v jihovýchodní části řešeného území mezi bytovými a rodinnými domy. Předpokládáme zřízení

chodníků a podélných parkovacích zálivů, v části před bytovými domy díky terénní konfiguraci také pásu zeleně

s trvalkovou výsadbou s možnou funkcí zadržování a zasakování dešťové vody. Pozemky stávajících rodinných domů

budou vybaveny vjezdy. Z hlavní komunikace budou zřízenými účelovými komunikacemi přístupné pozemky nacházející

se severovýchodně od komunikace.

Prostor před poštou a u nových autobusových zastávek s parkem

Tyto prostory se nacházejí na zklidněné části původní hlavní silnice v nově zřízené Zóně 30 a navazují na prostor u vstupu

do zámeckého parku a obchodu. Nová trasa hlavní silnice se odpojuje u budovy pošty a pokračuje severním směrem,

původní trasa hlavní silnice se od této nové ulice odpojí severozápadním směrem přes navrhovaný zvýšený práh

s integrovaným místem pro přecházení, jehož tvarování je ovlivněno potřebnými poloměry a které vytváří nové prostory

pro pěší. Původní trasa hlavní silnice, tak je v tomto místě přerušena, zůstává patrná v kaštanové aleji podpořené

rozšířeným pásem zeleně s trvalkovým záhonem a vzniká zde malý veřejný prostor navazující na budovu pošty

s občanskou vybaveností. V prostoru je navržen solitérní strom doplněný lavičkou. Prostor je doplněn 3 krátkodobými

podélnými parkovacím stáními podél hlavní ulice a možností vjezdu do stávající garáže. Doplnění zahrazovacími sloupky

podél vozovek přinese jednoznačná pravidla vymezující pohyb automobilů mimo prostory pro pěší. Na tento prostor

navazuje chodník vedoucí do obytné zóny u tří bytových domů, za zahradou objektu pošty již navazuje pás krajinného

rozhraní. Druhou část tohoto prostoru tvoří místo stávající přírodní a mírně podmáčené plochy jižně od místního obchodu.

Po vytvoření nové hlavní ulice se tento prostor dostává více do středu dění a nabízí se jeho aktivnější využití. Navrhujeme

zde zřízení dvou autobusových zastávek, veřejného prostoru pro pěší a malého parku s vodní plochou. Umístění

autobusových zastávek je náročné na prostor (především požadavky na délky vyřazovacích a zařazovacích pruhů).

Předpokládáme možné využití zastávek pro nelinkovou dopravu (zájezdovou) s delším pobytem autobusu v zastávce a

není možné tudíž využít umístění zastávky přímo na jízdním pruhu. Bylo tedy zvoleno takové řešení, které umožňuje

bezpečné zastavení autobusu a zároveň nabízí dostatečné navazující prostory pro cestující a ostatní pěší uživatele

prostoru. Zastávky jsou soustředěny po obvodu nově vzniklého prostoru malého parku a veřejného prostoru, který je

výhodný pro toto využití svojí polohou mezi prostorem u pošty s občanskou vybaveností, novou hlavní ulicí spojující tento

prostor a prostor jižní části sídla s bytovými a rodinnými domy se středem sídla a prostorem u místního obchodu a jižního

vstupu do zámeckého parku. Vzniká tak kompozice dvou nových prostorů trojúhelníkových půdorysů svázaných zvýšeným

prahem s širokým místem pro přecházení značící vjezd do nově řízené Zóny 30. Prostor u nových autobusových zastávek

bude lemován chodníky, které budou gradovat směrem k místu přecházení do prostoru před poštou. Ve zpevněných

plochách chodníků budou vytvořeny nezpevněné plochy pro výsadbu solitérních stromů a jádro prostoru bude tvořit malý

přírodní park s vodní plochou, která bude stahovat přírodně se vyskytující vodu. Prostor bude vybaven vhodným

mobiliářem, především lavičkami, odpadkovými koši a např. také piknikovými stoly pro případné zájezdové návštěvníky. I

tento prostor bude směrem do zvýšeného prahu s místem pro přecházení lemován zahrazovacími sloupky podél vozovky,

které vymezí pohyb automobilů mimo prostory pro pěší.

Prostor u vstupu do zámeckého parku a obchodu

Důležitou částí návrhu územní studie jsou také úpravy prostoru před jižním vstupem do zámeckého parku, které mohou

vzniknout díky možnosti přeložit trasu hlavní silnice. Původní část silnice mezi poštou a zámeckým parkem se tak může

stát zklidněnou místní komunikací se všemi pozitivním důsledky. Návrh počítá se zřízením Zóny 30 s oddělenou vozovkou

a chodníky. Chodníky budou zřízeny po obou stranách komunikace a budou vyplňovat prostor od vozovky až

k jednotlivým plotům sousedících nemovitostí či objektům. Přímo před vstupem do zámeckého parku bude zřízen dlouhý

zpomalovací práh ve stejné výšce s chodníky, který bude zároveň sloužit jako místo pro přecházení. V celé Zóně 30 bude

zdůrazněna pobytová funkce použitím zvláštního povrchu vozovky jako opticko-psychologické naznačující opatření. Před

místním obchodem budou zřízena 4 krátkodobá podélná parkovací stání a v prostoru naproti obchodu bude upravena

stávající neudržovaná plocha na malé parkoviště s 12 parkovacími stáními a menší odpočinkovou plochu vybavenou

mobiliářem a 6 navrhovanými stromy. Z této plochy dopravní kategorie obytné zóny bude umožněn příjezd k parcele č.

47/2, která je zbořeništěm a kterou je žádoucí využít k zastavění vhodným objektem (např. rodinný dům nebo

hospodářské stavení, ale možná je i jiná nerušící funkce, která může mít přesah například směrem k službám a

občanskému vybavení). U parkoviště předpokládáme využití místními obyvateli nebo návštěvníky obce např. při nákupech

v místním obchodě či návštěvě zámeckého parku a zámku. Prostor u obchodu i před vstupem do zámeckého parku bude

vybaven vhodným mobiliářem jako jsou lavičky, odpadkové koše, informační tabule a stojany na kola. U obchodu může

být navíc vývěska úřadu ve stávající poloze a na parkovišti je možné umístit i piknikový stůl s lavicemi a pítko.

Obytná zóna u bytových domů a krajinné rozhraní

Stávající okolí tří bytových domů je postiženo dlouhodobým problémem v majetkových vztazích. Jednotlivé bytové domy

s celkem 45 byty a bývalá kotelna jsou ve společném vlastnictví vlastníků jednotlivých bytů. Veřejný prostor kolem

bytových domů je však ještě v členění podle historických tvarů parcel ve většinovém vlastnictví České republiky, Státního

pozemkového úřadu. Pouze část pozemků se podařilo obci získat do svého majetku. Tento dlouhodobě řešený a ke

spokojenosti obce nevyřešený vlastnický stav pozemků způsobuje problémy v možnostech zlepšování a úprav veřejného

prostoru obklopujícího bytové domy. Neutěšený stav veřejného prostranství odráží tyto majetkové problémy. Tento návrh

ve formě územní studie prověřuje možnosti prostorového řešení okolí bytových domů, aby mohlo být vedení obce

připraveno na zlepšení stavu v případě vyřešení vlastnických vztahů k tomuto veřejnému prostranství. Navrhujeme zřízení

oficiální obytné zóny jako místní komunikace se smíšeným provozem, kde se účastníci provozu dělí o společný prostor a

pobytová komunikace převládá nad funkcí dopravní. Řidič smí jet rychlostí nejvýše 20 km/h, musí dbát zvýšené

ohleduplnosti vůči chodcům, které nesmí ohrozit, v případě nutnosti musí zastavit vozidlo, stání je dovoleno jen na k tomu

vyhrazených místech označených jako parkoviště, chodec smí využívat obytnou zónu v celé její šířce, jsou povoleny hry

dětí přímo v dopravním prostoru, chodci i hrající si děti musí umožnit vozidlům jízdu a při vjíždění z obytné zóny na hlavní

komunikaci musí dát řidič přednost v jízdě. Smíšený provoz znamená, že všichni uživatelé sdílejí společný dopravní

prostor se zvýhodněním pěšího provozu. Prostor je řešen v jedné výškové úrovni a oddělení dopravního a pobytového

prostoru je provedeno opticky (odlišným povrchem). Fyzické členění prostoru slouží jako prvek dopravního zklidňování,

které neumožní řidiči jet rychlostí, která by svými možnými důsledky ohrožovala bezpečnost ostatních uživatelů. Vjezd do

obytné zóny je navržen přes zvýšenou a sklopenou plochu, odsazený od více zatížené hlavní ulice, jeho charakter

jednoznačně upozorní na odlišnost dopravního režimu v obytné zóně. Součástí prostoru obytné zóny jsou také plochy

zeleně, která je tvořena parterovou zelení nejvyšší kvality umístěnou na hlavní ose obytné zóny ve formě drobných

záhonů a prostorů pro stromy a záhonů u vstupů do bytových domů. Dále pak parkovou zelení, která tvoří největší část

ploch zeleně a nachází se v jižní části obytné zóny jako společná rekreační plocha s relaxačními a hracími prvky

v jihozápadní části a plocha parku pro venčení psů v jihovýchodní části. A nakonec plochy zeleně vymezené pro každý

bytový dům a určené buďto pro společné využití nebo je možno je rozdělit a užívat jako malé zahrádky či odpočinkové

plochy přiřazené jednotlivým bytům. Toto si může rozhodnout každý bytový dům zvlášť. Rekreační park je ještě doplněn

moderním víceúčelovým sportovním hřištěm úplně na jihu obytné zóny. Hřiště je přístupné z hlavní osy obytné zóny, která

slouží také pro příjezd k areálu čistírny odpadních vod a která je ukončena prostorem dostatečně velkým i pro otáčení

vozidel pro svoz komunálního a tříděného odpadu. Dostatečná velikost prostoru pro kontejnery na tříděný a komunální

odpad je připravena hned v blízkosti této plochy, navazuje na ní pak přírodní park určený pro venčení psů, protože do

společné parkové rekreační plochy nebude venčení psů dovoleno. Na parkové plochy v jižní části obytné zóny navazuje

pás krajinného rozhraní, který vytvoří přechod mezi veřejnými prostory obytné zóny a zemědělskou krajinou v jejím okolí.

Jeho funkce je vytvořit zelený izolační pás mezi jednotlivými využitími. Pás budou tvořit všechna rostlinná patra od travin,

přes keře až po vzrostlé dřeviny, bude lemovat obytnou zónu i prostor dvou sousedních starších bytových domů a bude

provázán okružní pěšinou s chodníky podél hlavní ulice a ulice vedoucí k obchodu a vstupu do zámeckého parku, kde

naváže na stromořadí podél těchto ulic.
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Prostor u vstupu do zámeckého parku a obchoduNová hlavní ulice a nové zastavitelné pozemky

Prostor před poštou a u nových autobusových zastávek s parkem Obytná zóna u bytových domů a krajinné rozhraní
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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 návaznosti na návrh

územního plánu 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 II/207 (Toužim - Lažany - Štědrá - křižovatka se silnicí 193 u Borku) ve stávající trase s navrhovanou přeložkou

v řešeném území a vyjmutím části u zámeckého parku ze silniční sítě a zařazením do sítě místních komunikací (jako

zóna 30)

 místní obslužné komunikace (mimo řešené území)

 navrhovanou obytnou zónu u bytových domů (místní komunikaci se smíšeným provozem)

 pěšiny a samostatné chodníky pro pěší (místní komunikace s vyloučením motorového provozu)

 účelové komunikace (polní cesty)

Přeložka hlavní silnice

Hlavní silnice II/207 vedoucí z Toužimi přes Štědrou na křižovatku se silnicí II/193 u Borku prochází sídlem Štědrá

přibližně v trase původní cesty ze severozápadu přímo přes návesní prostor a dále k jihu kolem zámeckého parku, který

těsně obchází dvěma pravoúhlými zatáčkami a dále pokračuje jihovýchodním směrem mezi zástavbou bytovými a

rodinnými domy směrem k nádraží. Intenzita provozu na silnici není velká (roční průměr všech vozidel ze sčítání dopravy

Ředitelství silnic a dálnic ČR 2016 je 763 vozidel/den). Provoz se však nachází zbytečně blízko zámeckého parku a

komplikací jsou dvě pravoúhlé zatáčky, které působí problémy především těžkým nákladním vozidlům. Navrhujeme tedy v

návaznosti na platný i navrhovaný územní plán přeložku části silnice II/207 u zámeckého parku do nedalekého obecního

pozemku, kde bude možno vést tuto silnici přímější trasou. Trasa přeložky začíná na východní straně zámeckého parku,

kde se odkloní od původní trasy a pokračuje v mírném oblouku (poloměr 100 m) na pozemek č. 109/1 a 108/1, kde se po

přímé trase délky 79 m pomocí dalšího oblouku (poloměr 100 m) napojí na stávající trasu silnice u budovy pošty.

Zóna 30

V původní trase silnice u jižního vstupu do zámeckého parku navrhujeme zřídit Zónu 30 a tuto část vyjmout ze silniční sítě

a zařadit do systému místních komunikací. V Zóně 30 předpokládáme jiný materiál povrchu vozovky, který bude svým

psychologickým působením upozorňovat na změnu urbanistického charakteru prostoru. Vjezd do Zóny 30 navrhujeme u

zámeckého parku přes odsazený dlouhý práh u vstupu do parku a u pošty přes dlouhý práh sloužící jako místo pro

přecházení.

Obytná zóna u bytových domů

V areálu bytových domů navrhujeme zpřehlednění stávající situace vybudováním nové obytné zóny. Vjezd do obytné zóny

bude odsazen od hlavní silnice a obytná zóna obslouží tři bytové domy, objekt bývalé kotelny a sportovně-rekreační

plochu pro obyvatele bytových domů a zároveň umožní příjezd k areálu čistírny odpadních vod. Délka obytné zóny je

celkem 97 m, v prostoru před čistírnou odpadních vod je vybavena prostorem pro boční úvraťové obratiště pro

dvounápravový automobil na svoz komunálního odpadu.

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 II/207 je předpokládána 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 z jihovýchodu (od nádraží) je jako opatření pro regulaci rychlosti navrženo

zúžení jízdních pruhů na š. 2,75 m a směrové vychýlení vjezdového jízdního pruhu vložením parkovacího zálivu š. 2 m.

Dále v zastavěném území je pak hlavní silnice vedena opět v šířce jízdního pruhu 3,0 m, dvěma vodícími proužky š. 0,25

m a chodníkem š. 2,5 m, do tohoto základního profilu jsou na vhodných místech vloženy parkovací a zastavovací zálivy

střídané se zeleným pásem šířky 2,5 m. Obytná zóna u bytových domů vyplňuje stávající prostor mezi bytovými domy,

šířka mezi budovami č.p. 98 a 100 a č.p. 97 a 101 je 12,5 m. Součástí obytné zóny jsou jednotlivé parkovací prostory,

plochy zeleně, plochy pro pěší jako předprostory bytových domů, objektu kotelny, sportovně-rekreačního areálu a areálu

čistírny odpadních vod. Pěší komunikace severozápadně od bytových domů a podél hlavní silnice jsou vedeny ve

stávajících a doplněných trasách a jsou navrženy o šířce min. 2,5 m. Účelové cesty zpřístupňující území zahrádek a polí

severovýchodně od řešeného území jsou navrženy šířky 4,5 m.

Veřejná linková autobusová doprava

Systém veřejné linkové autobusové dopravy není návrhem územní studie měněn. Navrhujeme pouze doplnění zastávek v

prostoru nové trasy hlavní silnice a nově vytvořené zóny 30. Zastávky navrhujeme dle ČSN 73 6425-1 umístit v

zastávkových zálivech (pruzích). Předpokládáme využití zastávek spíše pro zájezdové autobusy s turisty, je ale možné

uvažovat i o přidání této zastávky do systému veřejné linkové dopravy mezi zastávky Štědrá, žel. zastávka a Štědrá,

náves, které jsou od sebe vzdálené přibližně 1200 m.

Parkování

V prostoru místních komunikací jsou navrženy parkovací zálivy (pruhy a pásy) určené pro odstavná a parkovací stání

především pro obyvatele řešeného území a také pro návštěvníky občanské vybavenosti (obchod, pošta) a potřeby

obytného okrsku (návštěvy). Odstavná stání pro obyvatele bytových domů jsou umístěna v navržené obytné zóně v jejich

okolí. Odstavná stání pro obytné objekty (rodinné domy) musí být umisťována na soukromých pozemcích těchto domů,

popřípadě umístěna v garážích na soukromých pozemcích rodinných domů. 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 hlavní silnice a mezi bytovými domy. Touto územní

studií navrhujeme celkem 91 parkovacích a odstavných stání. Podél hlavní silnice navrhujeme 8 stání u nově vymezených

parcel pro rodinné domy, 9 stání u bytových domů č.p. 94 a 95, 3 stání při vjezdu do této části zastavěného území, 3 stání

u pošty, v obytné zóně u bytových domů 52 stání, před obchodem 4 stání a v prostoru oproti obchodu 12 stání.

Počet parkovacích stání v obytné zóně, kde je znám počet bytů v bytových domech byl ověřen výpočtem podle ČSN 73

6110: N = O

0

 x k

a

 + P

0

 x k

a

 x k

p

 = 45 x 1 + 7 x 1 x 1 = 52

kde N je celkový počet stání pro posuzované území,

O

0

 je základní počet odstavných stání podle tabulky 34 normy při stupni automobilizace 400 vozidel/1000 obyvatel (1:2,5)

- v posuzovaném území je 45 bytů menších než 100 m

2

,

P

0

 je základní počet parkovacích stání podle tabulky 34 normy - v posuzovaném území předpokládáme 45 bytů x 3

obyvatele/byt = 135 obyvatel / 20 obyvatel / 1 stání = 7 potřebných krátkodobých parkovacích stání,

k

a

 je součinitel vlivu stupně automobilizace - v posuzovaném území předpokládáme stupeň automobilizace 500 vozidel /

1000 obyvatel, tedy k

a

=1,

k

p

 je součinitel redukce počtu stání dle tabulky 30 určený charakterem území podle tabulky 31 normy a stupněm úrovně

dostupnosti podle tabulky 32 normy - v posuzovaném území k

p

=1.
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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 návrhu 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

13



14

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 návrhu územního plánu Štědrá (09/2020) a měla by po jeho vydání

sloužit pro případnou úpravu rozpracovaného územního plánu a po jeho vydání 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
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18ortofotomapa s vymezením řešeného území
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seznam podkladů

 katastrální mapy:

o k.ú. Štědrá - dxf (ČÚZK 30.7.2020)

 dosud zpracovaná územně plánovací dokumentace a územní studie obce:

o Územní plán Štědrá, Návrh pro řízení o územním plánu (09/2020)

o Územní plán Štědrá, Doplňující průzkumy a rozbory (12/2013)

o Územní plán sídelního útvaru Štědrá (nabytí účinnosti 01/2004)

o Územní studie Štědrá - Veřejné prostranství v centru obce, Doplňující průzkumy a rozbory (06/2019)

o Územní studie Štědrá - Veřejné prostranství v centru obce (čistopis 09/2020)

o Územní studie Štědrá - Veřejné prostranství v jižní části obce, Doplňující průzkumy a rozbory (11/2020)

 datová sada map pro obec:

o Ortofoto ČR 1:5000 - jpg (ČÚZK 9.2.2012)

o ZABAGED® Vrstevnice - dwg (ČÚZK 22.3.2013)

o Základní mapa České republiky 1:10000 - tif (ČÚZK 9.9.2011)

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

 Císařský otisk stabilního katastru, Stiedra - 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

 František Pánek a Jan Borecký, Obec Štědrá, fotografická publikace, vydala Obec Štědrá, 2009

 Zadání územní studie Štědrá - Veřejné prostranství v jižní části obce (Magistrát města Karlovy Vary, 01/2020)

 historické fotografie - sbírka obce Štědrá

 podněty k řešení od objednatele


