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Průvodní zpráva 
 
Základní informace  

Základní údaje o území 

kraj    Ústecký 
obec    Chuderov 
katastrální území  Chuderov 
p.p.č. 293/1, 293/7, 293/2 – část, 293/8 – část, 293/20  
 

Vymezení řešeného území 

Pozemky navrhované pro výstavbu rodinných domků jsou v obci Chuderov.  Řešené 
území  je přístupné po místní komunikaci III/25373, vedoucí do  Božtěšic..  
Na východní straně území je zástavba rodinnými domy, na jihu protéká Chuderovský 
potok. 
Na západní straně pozemku p.č.293/2 a 8 je dle nařízení odboru životního  prostředí 
krajského úřadu Ústeckého kraje zasakovací území 
V současné době se pozemky nevyužívají. 
Pozemky jsou  ve vlastnictví soukromých osob – manželů Rudorferových   

druh pozemku – p.p.č. 293/1 orná půda 
        p.p.č. 293/2 orná půda 
                            p.p.č. 293/7 orná půda 
                            p.p.č. 293/8 orná půda 
a Jiřího Pokorného p.p.č. 293/20 orná půda 
 
 

Hlavní cíle projektu 
Záměrem investorů   je  v předmětné lokalitě umožnit výstavbu rodinných domků. Pro 
výstavbu se předpokládá stanovení zásad zástavby se stanovením limitů tak, aby 
celé území bylo dopravně obslužné dle platných předpisů a vyhlášek, aby celou 
zástavbu bylo možno napojit  na sítě v plném rozsahu budoucího rozvoje. 
Změna č.4, resp.č.6 ÚPnSÚ Chuderov řeší jako obytné území s nutností řešit 

zástavbu územní studií.  

 

Podklady 

Podkladem pro návrh byla  katastrální  mapa  předmětného území a zaměření 
v digitální podobě provedené firmou Geodezie Sever v 2009. 
Územní plán  sídelního útvaru Chuderova a jeho změny.  
Podklady poskytnuté správci sítí o průběhu jejich sítí a možných napojeních. 
Dále konzultace řešení s vlastníkem. 
 
 
 



Stávající stav 
V současné době je hlavní lokalita nevyužívaná.  
Území je mírně svažité ve směru z severovýchodu na jihozápad 
 

Návrh urbanistické koncepce. 

Charakteristika území 

Jedná se o obec v blízkosti města Ústí nad Labem. Je zde trvalý zájem o pozemky 
na stavbu rodinných domů.. Území je svažité. 
Hlavní dopravní komunikace je státní silnice  směr  Chuderov – Božtěšice.  
 

Vyhodnocení podmínek daných územním plánem 

Toto území je územním plánem určeno k zástavbě rodinnými domy . 
Podmínky pro zástavbu vychází z ustanovení navrhovaného územního plánu a jeho 
změn.  
 

Specifické charakteristiky řešeného území vyplývající z jeho polohy 

Pozemky jsou dopravně přímo obslužné, ale pro budoucí účel bude zapotřebí rozšířit 
stávající komunikaci, aby území bylo dodatečné a to   Technickými službami pro svoz 
odpadků, sanitními vozy záchranné služby nebo vozy HZS. Podmínkou Obce 
Chuderov je i zřízení chodníku podél celého řešeného území v souběhu se silnicí 
III/25373. 
 

Vazby řešeného území na širší okolí 

Dopravní obslužnost je ze státní komunikace s  úpravou této komunikace a zřízením 
chodníku. 
V blízkosti pozemků je vodovod a elektro síť. Je zde plynovod. Kanalizace je 
řešitelná skupinovou ČOV s přepadem do Chuderovského potoka.   
Toto území bude možno zastavět po zajištění dodávek vody. Je třeba zpracovat 
kompletní studii zásobování obce pitnou vodou. 
 

Návrh  

Změnou č.4 ÚPnSÚ je toto území převedeno do zastavitelné plochy - BV (plocha 
obytná pro venkovskou zástavbu) a změnou č.6 je řešena studie na zástavbu území.. 
Územní studie řeší zástavbu rodinnými domky.  
Umístění RD je vázáno na dopravní řešení. 
Vzhledem ke své výškové poloze a vzdálenosti vodního toku mohou být pozemky 
v jižní části lokality v  záplavová území. 
Dle požadavku investora  jsou pozemky středně velkých  plošných  výměr.  
Návrh  řešení musel akceptovat v prvé řadě svažitost terénu, která ovlivnila ve 
značné míře dopravní řešení. 
Nová přístupová komunikace bude průjezdná se dvěma sjezdy na státní komunikaci 
Nově navržená místní komunikace spadá do funkční skupiny „C“ s charakteristickým 



využitím obslužných komunikací v nové zástavbě, umožňující přímou obsluhu všech 
staveb.  
Terén v lokalitě je svažitý, požadavek na podélný sklon nivelety by však měl být 
v souladu s ČSN 73 6110. Maximální podélný sklon nivelety by neměl přesahovat 
povolené hranice podélného sklonu nivelety pro obslužné místní komunikace. 
Řešení dopravní obslužnosti musí splňovat především  
ČSN 736110 Projektování místních komunikací (včetně obou změn) 
ČSN 736102 Projektování křižovatek na silničních komunikacích. 
Zástavba bude s pevnou stavební čárou. Na stavební čáře bude hlavní fasáda 
domů bez výstupků.  
Změna č.4 ÚPnSÚ stanoví pro toto území následující podmínky: 

BV - plocha bydlení v rodinných domech - venkovské 
stanovení podmínek pro využití ploch 
hlavní využití ploch 
obytné plochy venkovského charakteru s obytnou funkcí  a užitkovým využitím 
zahrad 
přípustné využití 
rodinné domy izolované nebo řadové, počet podlaží dle stávající (historické) 
zástavby,  
zařízení pro maloobchod a služby pro obyvatele území 
podmínečně přípustné 
malá ubytovací zařízení do 20lůžek 
odstavná stání nezbytná pro potřeby funkčního využití 
zařízení kulturní, sociální, zdravotní a školská pro obsluhu daného území 
nepřípustné využití 
všechny ostatní funkce neuvedené v předchozích bodech 
všechny druhy činností a zařízení, která by obtěžovala hlučností, prachem, 
exhalacemi nebo nadměrnou dopravou obyvatele daného území  
podmínky prostorového a objemového uspořádání 
regulační podmínky budou v souladu s původním ÚPnSÚ  
- 40% zastavitelnosti pozemku,  
- garáže nebudou samostatným objektem, budou situovány jako součást hlavního 
objektu 
- zastavěná plocha rodinných domů do 300 m2. 
- tvar a situování staveb přizpůsobit stávající zástavbě 
- střecha sedlová, valbová, polovalbová, střechy ploché jsou nepřípustné, krytiny volit 
podobné tradičním materiálům obvyklým v území, sklon střechy min.350 
- otvory volit obdélníkové s převažujícím výškovým rozměrem, jednou svisle 
členěná,  
vnější omítky hladké bílé nebo přírodních jemných barev,  
lodžie a balkony jsou cizím prvkem  
nejsou vhodné velké prosklené plochy, nevhodné jsou keramické nebo skleněné 
obklady kolem oken) 
 
 
 
 
 
 
 



Technické řešení 
Doprava 

Z dopravního hlediska je řešená lokalita vázána pouze na průtah silnice třetí třídy 
III/25373 Božtěšice - Chuderov. 
Silnice první ani druhé třídy nejsou v řešeném území zastoupeny. Celý řešený 
prostor je pak ohraničen z východu pozemky, na kterých je zástavba rodinných domů 
a z jihu resp. ze západu volnými pozemky bez zástavby. 
Nadřazeným tahem je silnice třetí třídy III/25373 Chuderov – Božtěšice. Je vedena 
v mírně zvlněném terénu a má vazbu na nadřazené sběrné komunikace v Ústí nad 
Labem. 
Silnice zajišťuje spojení mezi nižšími obytnými celky za hranicemi obce Chuderov a 
umožňuje obsluhu území a stávajících objektů. Šířka zpevněné živičné části vozovky 
se pohybuje v rozmezí mezi 4-4,5 m, silnice nevykazuje kritické dopravní závady. 
Podélný sklon nivelety je příznivý. Silnice může bez problémů převzít dopravní 
intenzity související s nárůstem pohybu vozidel do nové lokality výstavby a to za 
předpokladu jejího rozšíření. 
V lokalitě určené pro výstavbu rodinných domů byly navržena místní komunikace, 

kde parametry odpovídají komunikaci funkční skupiny „C“ se šířkou vozovky 6 m. 

Z každé strany místní komunikace je navržen buď zelený pás nebo chodník o šířce 2 

m. Celková šířka dopravního prostoru je tedy 8 m.  

Tato šířka je současně minimální i podle „Vyhlášky o obecných požadavcích na 

využívání území 501/2006 Sb.“; ve Vyhlášce se v §22 (2) uvádí, že nejmenší šířka 

veřejného prostranství, jehož součástí je pozemní komunikace zpřístupňující 

pozemek rodinného domu, je 8 m. 

Rozhledové poměry jsou posouzeny podle ČSN 73 6102 (listopad 2007).  
Rozhledový trojúhelník musí být bez překážek bránících rozhledu. Za překážku 
v rozhledu se nepovažují objekty s menší šířkou než je 0,15 m (sloupy V.O., dopravní 
značka – sloupek atd.). Stromy musí mít větvě nejméně 2 m nad úrovní rozhledových 
paprsků.  
 
 
Vodovodní hospodářství 
Zásobování pitnou vodou je podmíněno řešením celkového zásobování pro obec 
Chuderov. Je nutné posílit stávající zásobní řad a to nejen v místě napojení, ale 
v celém průběhu. Konkretizovat toto řešení bude možno po zpracování celkové 
vodohospodářské studie. 
Dešťové vody ze střech budou zachytávány do nádrží a v maximální míře využity 
k zahrádkářským účelům, popř. ke splachování WC. 
Likvidace splaškových vod by měla být řešena novou splaškovou kanalizací 
svedenou do nové skupinové ČOV. 
 
 
Elektrorozvody 
Zdrojem pro napájení plánované zástavby bude stávající skříň NN-PRIS, která je 
osazena v uličce mezi p.p.č.293/26 a 293/27. Tato skříň bude demontována a 
nahrazena novou pojistkovou a rozpojovací skříní NN-SPRV6. Z té budou kabelem 
AYKY napojena jednotlivá místa odběru. Kabel povede podél komunikace. 
K poloze kabelu se vztahuje ochranné pásmo 1m na obě strany. 
 



 
VO 
Výstavbou rodinných domků vznikne pro příjezdy místní komunikace třídy C2 podle 
ČSN 73 61 10, charakterizovaná jako přístupová k individuální zástavbě. Stupeň 
osvětlení takové komunikace má podle uvedené normy odpovídat kategorii V,  t.j. 2 
luxy v ose komunikace. 
Podle zvyklostí a řešených obdobných případů pro komunikaci určené šířky, vyhoví 
umístění osvětlovacích stožárů ve vzdálenostech 25 metrů,  pro výbojkový světelný 
zdroj 50 W ve svítidlech na vrcholu stožáru s výškou nad zemí 6,0 metrů. Poloha 
osvětlovacích bodů bude respektovat vjezdy na parcely, do garáží ap. 
Napájení nového úseku veřejného osvětlení je navrženo připojením kabelového 
vedení do stávajícího vrchního vedení VO na stávajícím stožáru VO , který je 
realizovánpodél stávající komunikace ve stávajícím stožáru VO.  
 
 
Plynovod 
V dané lokalitě je zemní plyn. Plynovod překříží komunikaci a bude zaveden do 
řešeného území.Z nově vybudovaného plynovodu budou provedeny přípojky 
k odběratelům. Kiosky s osazenými HUP budou sdruženy s přípojkami elektro. 
 

 
Požární ochrana 
Příjezd k řešenému území je po stávající komunikaci III/25373., která umožňuje 
příjezd požárních vozidel. Na místní obslužné komunikaci nebude povoleno 
parkování  vozidel. Obslužní komunikace musí splňovat  šířku dle normy, rovněž tak 
min. únosnost 80kN. 
Profil nového vodovodního potrubí musí být DN 100 a budou zde osazeny dva 
požární hydranty. 
Podzemní plynovod STL bude na každé odbočce k parcelám jednotlivých RD osazen 
uzavíracím ventilem a regulátorem. Trasa plynovodu musí být projednána se správci 
sítí.  
  
 

Regulační prvky plošného a prostorového uspořádání 

regulační podmínky budou v souladu s původním ÚPnSÚ  
- 40% zastavitelnosti pozemku,  
- garáže nebudou samostatným objektem, budou situovány jako součást hlavního 
objektu 
- zastavěná plocha rodinných domů do 200 m2 

(ovlivněno kapacitou vodovodní sítě) 
- tvar a situování staveb přizpůsobit stávající zástavbě 
- střecha sedlová, valbová, polovalbová, střechy ploché jsou nepřípustné, krytiny volit 
podobné tradičním materiálům obvyklým v území, sklon střechy min.350 
- otvory volit obdélníkové s převažujícím výškovým rozměrem, jednou svisle 
členěná,  
vnější omítky hladké bílé nebo přírodních jemných barev,  
lodžie a balkony jsou cizím prvkem  
nejsou vhodné velké prosklené plochy nevhodné jsou keramické nebo skleněné 
obklady kolem oken. 



Zástavba bude s pevnou stavební čárou.  
Na stavební čáře bude hlavní fasáda domů. V bočních stranách budou 3 m od 
hranice pozemků.   
 

Limity využití území 

Vzhledem ke své výškové poloze a vzdálenosti vodního toku mohou být pozemky 
v jižní části lokality v  záplavová území. 
Pozemek č. 6 je  částečně v ochranném pásmu VN tj. 7 m na každou stranu. 

Návrh řešení požadavků CO 
Žádné požadavky nejsou stanoveny.  
 

Vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na 
životní prostředí 
Osazením RD nedojde k nerušení životního prostředí v dané lokalitě.  
 

 

Ing.arch.V.Nolová 

únor 2011 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


