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A. ZÁKLADNÍ ÚDAJE

1. Údaje o pofiízení US
Práce na zpracování konceptu US „Pfiíbram - Fantova louka - lokality 1B2 a 1B4“ byly zahájeny v ãervnu 

2005. Zpracovatel provedl pracovní prÛzkum území a s vyuÏitím dal‰ích poskytnut˘ch podkladÛ byl do konce záfií 2005 
navrÏen koncept US. Po jeho projednání byl v kvûtnu 2006 dokonãen návrh US.

Urbanistická studie Pfiíbram - Fantova louka je zpracována na základû zadání v rozsahu konceptu 
regulaãního plánu - jedná se tedy o územnû plánovací podklad. Návrh závazné ãásti se stane závazn˘m pouze v 
pfiípadû, Ïe bude US pfievedena do kategorie regulaãního plánu, tzn. územnû plánovací dokumentace.

2. Hlavní cíle fie‰ení
Urbanistická studie je zpracována za úãelem podrobného fie‰ení lokalit 1B2 a 1B4 dle územního plánu 

mûsta Pfiíbram. Cílem je fie‰ení umoÏÀující proporcionální rozvoj funkãních sloÏek vycházející z podmínek a 
charakteristik území, jeho pfiírodních a kulturních hodnot. Návrh je zamûfien na fie‰ení územnû technick˘ch, 
urbanistick˘ch a architektonick˘ch podmínek vyuÏití území. V˘sledkem je stanovení vyuÏití jednotliv˘ch pozemkÛ a 
urãení regulaãních prvkÛ plo‰ného a prostorového uspofiádání.

3. Základní údaje o fie‰eném území 
Rozvojová lokalita Fantova louka (lokality 1B2 a 1B4 dle ÚP mûsta Pfiíbram) má celkovou v˘mûru 

47,3037 ha. Nachází se na v˘chodním okraji mûsta Pfiíbram.

4. Zhodnocení vztahu dfiíve vypracované a schválené územnû plánovací dokumentace
a konceptu fie‰ení US

4.1. Územní plán mûsta Pfiíbram
Schválen zastupitelstvem mûsta Pfiíbram dne 19.6.2002, usn. ã. 1374/2002/ZM.
¤e‰ené území je funkãnû vymezeno jako obytné území mûstského charakteru - návrhové lokality 1B2 a 

1B4. Je nutno respektovat závazné a smûrné regulativy tûchto lokalit.
Je tfieba respektovat hranice zájmového území vojenské správy pro leti‰tû Pfiíbram (vãetnû OP) a dále 

ochranné pásmo lesa.
Musí b˘t zohlednûno dopravní napojení v˘hledové lokality 1B5.
PodmiÀující investicí pro v˘stavbu v oblasti Fantovy louky je realizace pfiipojení kanalizace na stávající 

systém mûsta.
Dále je tfieba zapracovat schválené vefiejnû prospû‰né stavby, a to: pátefiní komunikace DI 22, spojovací 

komunikace DI 23, 24 a pátefiní komunikace DI 25, kanalizaãní sbûraã TK 1, trafostanice N-TS ........... vãetnû 
pfiipojovacího vedení VN.

4.2. Územní plán velkého územního celku okr. Pfiíbram
Schválen Zastupitelstvem Stfiedoãeského kraje dne 12.6.2002, usnesení ã. 1-9/2002/ZK.
Z této územnû plánovací dokumentace nevypl˘vají Ïádné poÏadavky pro zpracování US.

5. Vyhodnocení splnûní zadání US
Lze konstatovat, Ïe poÏadavky vypl˘vající ze zadání urbanistické studie „Pfiíbram - Fantova louka - lokality 

1B2 a 1B4“ byly dle v˘znamu splnûny, fie‰eny ãi respektovány.

6. Vyhodnocení souladu s cíli územního plánování
Urbanistická studie je fie‰ena v souladu s cíli územního plánování, uveden˘mi v § 1, odst. 2 zákona ã. 

50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním fiádu, v platném znûní.
Prioritou pfii zpracování konceptu fie‰ení bylo vytvofiit pfiedpoklady k zabezpeãení trvalého souladu v‰ech 

pfiírodních, civilizaãních a kulturních hodnot v území. V rámci ‰ir‰ího území (ÚP mûsta Pfiíbram) je kladen zejména 
zfietel na péãi o Ïivotní prostfiedí a ochranu jeho hlavních sloÏek - pÛdy, vody a ovzdu‰í.

B. NÁVRH ¤E·ENÍ

1. Vymezení fie‰eného území 
¤e‰ené území je souãástí katastrálního území Pfiíbram. Je vymezeno následujícím popisem hranice 

fie‰eného území:  lokality Le‰tina a Radní vrch se nacházejí mezi ulicemi ÎiÏkova (na severu), Protifa‰istick˘ch bojovníkÛ 
(z v˘chodu), Balbínova (na jiÏní stranû), ulicemi Fantova louka a Na Le‰tinû (ze západu). 

2. Charakteristiky fie‰eného území ãásti obce

2.1. Kulturní podmínky

Z hlediska krajinného rázu je dominantní umístûní areálu Svaté Hory v dosahu fie‰eného území. Ve v˘kresu 
V.2 je vyznaãen areál národní kulturní památky Svatá hora a ochranné pásmo NKP. 

V fie‰eném území „Fantova louka“ se nenachází Ïádná kulturní památka, ani sem nezasahuje její ochranné 
pásmo dle zákona ã. 20/1987 Sb., v platném znûní.

Pfii realizaci staveb se uplatní ustanovení zákona ã. 20/1987 Sb., o státní památkové péãi, v platném znûní, 
a to zejména oznamovací povinnost a povinnost zaji‰tûní archeologického nálezu a nalezi‰tû proti pozmûnûní situace, 
po‰kození nebo odcizení.

2.2. Îivotní prostfiedí

- Vodní toky se v fie‰eném území nevyskytují.
- ¤e‰ené území nezasahuje do Ïádného zvlá‰tû chránûného nebo ostatního chránûného území pfiírody dle 
zák. ã. 114/1992 Sb., v platném znûní.
- Na jihov˘chodním okraji fie‰eného území se nachází drobná lesní enkláva, která zÛstane zachována.
- Do fie‰eného území nezasahuje dle schváleného ÚP mûsta Pfiíbram Ïádn˘ prvek územního systému 
ekologické stability.

V období dokonãování urbanistické studie byla pofiizovatelem poskytnuta „Zpráva o v˘skytu zvlá‰tû 
chránûn˘ch druhÛ rostlin dle vyhl. 395/1992 Sb. v lokalitû „Le‰tina“, vãetnû pfiílohy - Orientaãního ochranáfisko 
botanického v˘zkumu (Hornické muzeum Pfiíbram, 24.5.2006).
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Z v˘sledkÛ orientaãního prÛzkumu vypl˘vá:

Kromû druhotn˘ch a z hlediska v˘skytu chránûn˘ch druhÛ rostlin zcela nezajímav˘ch porostÛ severnû polní 
cesty (resp. pû‰iny) s modrou turistickou znaãkou zaznamenán ochranáfisky cenn˘ komplex vlhk˘ch luk vyplÀující mûlké 
a ‰iroké pramenné údolí drobného pravobfieÏního pfiítoku Pfiíbramského potoka. Tyto podmáãené louky hostí bohatou 
populaci chránûného (viz vyhlá‰ka MÎP ã. 395/1992 Sb.) upolínu evropského (Trollius altissimus, kategorie 3). Z 
dal‰ích chránûn˘ch druhÛ byly nalezeny silnû ohroÏen˘ kosatec sibifisk˘ (Iris sibirica, kategorie 2) a ohroÏen˘ prstnatec 
májov˘ prav˘ (Dactylorrhiza majalis subsp. majalis, kategorie 3). V druhové garnitufie se objevovaly i dal‰í druhy 
zapsané do âerného a ãerveného seznamu cévnat˘ch rostlin âeské republiky (Procházka 2001). 
VKP není v souãasné dobû vyhlá‰en. Pfii správních fiízeních bude postupováno podle platné legislativy na úseku ochrany 
Ïivotního prostfiedí

Pozn.: v hlavním v˘kresu V.3 je vyznaãena hranice v˘skytu chránûn˘ch rostlin v minimální verzi navrÏeného 
VKP.

3. Údaje o v˘stavbû

V dobû zpracování US Fantova louka nebyly zpracovateli známy Ïádné údaje o v˘stavbû na jednotliv˘ch 
ãástech lokality (mimo souãasnû zastavûná území), kromû investiãních zámûrÛ zapracovan˘ch do ƒávrhu fie‰ení.

4. Pravomocná správní rozhodnutí

Byla vydána dvû územní rozhodnutí (stavební úfiad MûÚ Pfiíbram): 
- sdûlení a souhlas s dûlením pozemku PK 1377 k.ú. Pfiíbram, ã.j. SÚ/9326/2004/Ne z 12. 5. 2004,
- ÚR o dûlení pozemku parc. ã. 1395/2 k.ú. Pfiíbram, ã.j. SÚ/30636/2004/Ks z 31. 3. 2005.

5. Urbanistická koncepce a vazby na ‰ir‰í okolí

(1) V fie‰eném území budou dodrÏovány a plnûny tyto obecné zásady:
a) Z morfologického hlediska je severní ãást fie‰eného území mírn˘m svahem orientovan˘m k 

jihu a zb˘vající ãást smûfiuje k zalesnûné dominantû na jihov˘chodním okraji fie‰eného území.
Trasování navrÏen˘ch místních komunikací sleduje charakteristiku vrstevnic.

b) S pfiihlédnutím k zaãlenûní do urbanistické struktury mûsta Pfiíbram urãuje charakter návrhu
fie‰eného území blízkost Svaté Hory, situování nadfiazen˘ch komunikací, uspofiádání zástavby
v sousedství lokality Fantova Louka a dále charakter území zástavby severov˘chodnû od
lokality (·ibeniãní vrch) s  v˘raznou diagonální orientací. Diagonálnû - radiální uspofiádání
komunikací bude vyuÏito i pfii zástavbû na vût‰inû fie‰eného území jako reflexe na okolní
v˘‰kové dominanty Svatá Hora a ·ibeniãní vrch.

c) Prostorovou dominantou ‰ir‰ího území je národní kulturní památka Svatá Hora. K ní budou 
orientovány hlavní vefiejné prostory v fie‰eném území.

d) Cílem fie‰ení je doplnit zástavbu na jihov˘chodním okraji mûsta Pfiíbram. Parametry 
uspofiádání lokality Fantova louka proto budou podporovat charakter mûstské zástavby.

e) V pfiípadû ÎiÏkovy ulice musí b˘t rozvinut charakter mûstské tfiídy (objekty obãanské 
vybavenosti, uspofiádání staveb). V dal‰ích ãástech území bude dodrÏena hierarchie prostorÛ 
od hlavních vefiejn˘ch, pfies ostatní vefiejné aÏ po soukromé.

f) Zvlá‰tní dÛraz musí b˘t kladen na ochranu stávajících pfiírodních prvkÛ ve stfiedu a na 
jihov˘chodû fie‰eného území a doprovodn˘ porost stávající cesty uprostfied fie‰eného území 
(mezi rozvojov˘mi lokalitami 1B2 a 1B4).

(2) Schválen˘m ÚP Mûsta Pfiíbram je zastavitelné území zasahující do fie‰eného území zahrnuto do dvou
rozvojov˘ch lokalit 1B2 (severní ãást fie‰eného území) a 1B4 (jiÏní ãást fie‰eného území). Hranici tûchto
rozvojov˘ch lokalit tvofií stávající místní komunikace s doprovodnou zelení procházející stfiedem fie‰eného
území ve smûru západ-v˘chod.

SZÚO zastavitelné území plocha m2
rozvojová lokalita 1B2 9 879,8 235 997,9 245 877,7
rozvojová lokalita 1B4 - 204 315,4 227 159,6
fie‰ené území 9 879,8  440 313,3  473 037,4

(3) ¤e‰ené území je návrhem urbanistické studie dále ãlenûno na tyto jednotlivé sektory a ãásti:

sektor ãást parcela funkce plocha m2
S 1 - území komerãnû industriálních zón (stav) 5 342,1

A plochy vefiejného vybavení 8 298,3
- plochy místních komunikací 4 827,7
- plochy vefiejnû pfiístupné zelenû 4 289,6

celkem  22 757,7

sektor ãást parcela funkce plocha m2
S 2 A území bydlení - bytové domy (A) 10 396,9

1  3 485,9
2 3 486,5
3 3 424,5

B území bydlení - bytové domy (A) 11 627,6
1 3 867,7
2 3 856,5
3 3 903,4

C území bydlení - bytové domy (B) 3 623,2
D území bydlení - bytové domy (B) 8 433,0

1 4 210,0
2 4 223,0

- plochy místních komunikací 22 463,8
E plochy technického vybavení  459,3
F plochy technického vybavení 286,1
- plochy vefiejnû pfiístupné zelenû 21 523,0

celkem   78 812,9
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sektor ãást parcela funkce plocha m2
S 3 A území bydlení - rodinné domy (A) 7 597,6

1 1 086,6
        2 1 085,7

3 1 085,7
4 1 085,7
5 1 085,7
6 1 085,7
7 1 082,5

B území bydlení - bytové domy (C) 5 001,0
C území bydlení - bytové domy (C) 15 335,7

1 3 661,0
2 4 045,0
3 1 132,0
4 1 304,8
5 1 310,8
6 1 309,5
7 1 307,2
8 1 265,4

D území bydlení - bytové domy (C) 3 934,9
E plochy vefiejného vybavení 4 243,8
F plochy vefiejného vybavení 8 251,9
G plochy vefiejného vybavení - garáÏe 2 796,3
- plochy místních komunikací 13 309,5

celkem 60 470,7

sektor ãást parcela funkce plocha m2
S 4 A území bydlení - rodinné domy (A) 8 178,1

1 1 312,7
2 1 127,3
3 1 046,1
4 1 233,0
5 1 230,0
6 1 036,0
7 1 193,0

B území bydlení - rodinné domy (A) 10 994,1
1 1 169,8
2 1 169,8
3 1 169,8
4 1 161,3
5 1 047,4
6 1 047,4
7 1 157,1
8 1 021,8
9 1 047,4
10 1 002,3

C území bydlení - rodinné domy (A) 10 993,8
1 1 160,1
2 1 170,1
3 1 021,2
4 1 170,5
5 1 170,3
6 1 151,7
7 997,5
8 1 050,7
9 1 050,6
10 1 051,1

- plochy místních komunikací 18 214,9
- plochy vefiejnû pfiístupné zelenû 4 217,5

celkem 52 598,4

sektor ãást parcela funkce plocha m2
S 5 A území bydlení - rodinné domy (A) 7 240,8

1 962,9
2 1 220,8
3 954,9
4 1 266,6
5 925,8
6 983,9
7 925,9

B území bydlení - rodinné domy (A) 2 625,1
1 1 204,0
2 1 421,1

C území bydlení - rodinné domy (B) 5 232,4
1 486,3
2 460,5
3 902,2
4 492,5
5 817,5
6 836,8
7 465,4
8 771,2

D území bydlení - rodinné domy (B) 3 812,8
1 382,5
2 382,5
3 824,5
4 382,5
5 382,5
6 382,5
7 382,5
8 693,3
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E plochy technického vybavení 326,5
- plochy místních komunikací 9 353,8
- plochy vefiejnû pfiístupné zelenû 2 646,7

celkem 31 238,1

sektor ãást parcela funkce plocha m2
S 6 A území bydlení - rodinné domy (A) 8 500,5

1 1 207,7
2 1 207,7
3 1 292,7
4 1 598,3
5 1 583,8
6 1 610,3

B území bydlení - rodinné domy (A) 3 296,5
1 1 673,0
2 1 623,4

C území bydlení - rodinné domy (A) 9 377,8
1 1 280,2
2 1 280,2
3 1 484,9
4 1 485,7
5 1 325,7
6 1 270,3
7 1 250,8

D plochy technického vybavení 714,6
- území bydlení - zahrady 56 925,5
- plochy místních komunikací 11 582,3
- plochy vefiejnû pfiístupné zelenû 1 429,6

celkem 91 826,8

sektor ãást parcela funkce plocha m2
S 7 - plochy ZPF (zemûdûlského pÛdního fondu), stav 7 155,4

- ostatní plochy (plochy krajinné zelenû), stav 2 074,0
A území bydlení - rodinné domy (A) 7 625,8

1 1 077,0
2 1 093,5
3 1 093,5
4 1 093,5
5 1 093,5
6 1 080,5
7 1 094,3

B území bydlení - rodinné domy (A) 6 409,5
1 928,6
2 929,8
3 920,5
4 878,1
5 912,0
6 903,5
7 937,0

C území bydlení - rodinné domy (A) 11 631,7
1 1 265,3
2 1 265,8
3 1 268,4
4 1 265,8
5 1 265,8
6 1 330,3
7 1 322,4
8 1 322,4
9 1 325,5

D území bydlení - rodinné domy (A) 6 827,6
1 1043,7
2 1151,5
3 1158,2
4 1186,0
5 1151,0
6 1137,2

E území bydlení - rodinné domy (A) 9 910,7
1 1 480,0
2 1 326,0
3 1 275,0
4 1 225,2
5 1 880,0
6 1 575,0
7 1 149,5

F území bydlení - rodinné domy (B) 3 548,9
1 434,5
2 434,5
3 656,9
4 434,5
5 434,5
6 719,5
7 434,5

- území bydlení - zahrady 3 630,2
G plochy technického vybavení 106,6
- plochy místních komunikací 17 053,2
- plochy vefiejnû pfiístupné zelenû 2 216,0
- ostatní plochy (plochy krajinné zelenû) 422,0

celkem 78 611,6
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sektor ãást parcela funkce plocha m2
S 8 - plochy ZPF (zemûdûlského pÛdního fondu), stav 4003,6

- plochy PUPFL (poz. urãené k plnûní funkcí lesa), stav 22275,6
A území bydlení - rodinné domy (A) 4982,6

1 1 635,6
2 1 626,5
3 1 720,5

B území bydlení - rodinné domy (A) 9322,3
1 2 034,7
2 2 035,8
3 1 792,5
4 1 700,8
5 1 758,5

- území bydlení - zahrady 6796,6
C plochy technického vybavení 1226,1
- plochy místních komunikací 5579,4
- plochy vefiejnû pfiístupné zelenû 1568,6
- ostatní plochy (plochy krajinné zelenû)  967,5

celkem 56722,3

(4) Návrhová velikost:

rozvojová lokalita funkce poãet obyvatel/poãet b. j.
1B2 území bydlení - bytové domy (A) 189/54

území bydlení - bytové domy (B) 420/120
území bydlení - bytové domy (C) 730/268
území bydlení - rodinné domy (A) 153/43
území bydlení - rodinné domy (B) 56/16
celkem 1548/501

1B4 území bydlení - rodinné domy (A) 208/59
území bydlení - rodinné domy (B) 24/7
celkem 232/66

celkem 1780/567

6. Regulaãní prvky funkãního, plo‰ného a prostorového uspofiádání

6.1. Vymezení základních pojmÛ

(1) V fie‰eném území jsou urbanistickou studií rozli‰ovány:
a) z hlediska funkãního uspofiádání:

- polyfunkãní plochy,
- monofunkãní plochy,

b) z hlediska zastavitelnosti:
- urbanizované plochy (souãasnû zastavûné území obce a zastavitelná území),
- neurbanizované plochy,

c) z hlediska dal‰ího v˘voje:
- stabilizované plochy,
- nestabilizované plochy (rozvojové lokality).

d) z hlediska prostorového uspofiádání:
- plochy s rozdíln˘mi regulativy prostorového vyuÏití.

6.2. VyuÏití ploch a pozemkÛ, jejich uspofiádání

(1) Schválen˘m ÚP Mûsta Pfiíbram je ãást fie‰eného území zahrnuta do stabilizovan˘ch ploch (polyfunkãní
území a monofunkãní plochy, ve kter˘ch bude po dobu platnosti územního plánu zachováno stávající
pfievaÏující funkãní vyuÏití). Jde o plochy území komerãnû-industriálních zón (severní okraj fie‰eného
území) a plochy pfiírodních území - lesní pÛdní fond (LPF). Pro takto vymezené plochy funkãního vyuÏití
platí ustanovení a regulaãní poÏadavky vymezené ÚP Mûsta Pfiíbram, které nejsou návrhem urbanistické
studie dále doplÀovány a specifikovány.

Pozn.: V návrhu jsou plochy pfiírodních území - lesní pÛdní fond (LPF) oznaãeny jako plochy PUPFL
(pozemky urãené k plnûní funkcí lesa).

(2) Obû rozvojové lokality (1B2 a 1B4) zasahující do fie‰eného území jsou návrhem ÚP vymezeny jako
polyfunkãní území: obytné území mûstského charakteru. Charakteristika funkãního vyuÏití ploch obytn˘ch
území mûstského charakteru je uvedena v návrhu ÚP Mûsta Pfiíbram (kapitola ã. 8 FUNKâNÍ REGULACE
ÚZEMÍ).

(3) Funkãní plochy obytné území mûstského charakteru jsou návrhem urbanistické studie dále ãlenûny dle
pfievaÏujícího funkãního vyuÏití na:

a) Území bydlení - bytové domy (A, B, C):
Území je urãeno pro bydlení v bytov˘ch domech.

Plochy území je pfiípustné vyuÏívat pro:
- bytové domy,
- neru‰ící zafiízení vefiejného vybavení,
- plochy zelenû a dûtsk˘ch hfii‰È,
- pfiístupové komunikace a zafiízení dopravy v klidu (garáÏe pro motorová vozidla, parkovací a odstavná

stání) slouÏící pro dopravní obsluhu a potfieby tûchto území a jednotliv˘ch pozemkÛ,
- zafiízení technické infrastruktury slouÏící pro obsluhu tûchto území.

Plochy území je podmínûnû pfiípustné vyuÏívat pro (podmínkou pro vyuÏití je souhlas pfiíslu‰ného
stavebního úfiadu):
- drobné stavby a plochy plnící doplÀkovou funkci k bydlení.
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b) Území bydlení - rodinné domy (A, B):
Území je urãeno pro bydlení v rodinn˘ch domech.

Plochy území je pfiípustné vyuÏívat pro:
- rodinné domy,
- zahrady,
- drobné stavby a plochy plnící doplÀkovou funkci k bydlení,
- neru‰ící zafiízení vefiejné vybavenosti,
- komunikace a zafiízení dopravy v klidu (garáÏe pro motorová vozidla, parkovací a odstavná stání)

slouÏící pro dopravní obsluhu a potfieby tûchto území a jednotliv˘ch pozemkÛ,
- zafiízení technické infrastruktury slouÏící pro obsluhu tûchto území.

Plochy území je podmínûnû pfiípustné vyuÏívat pro (podmínkou pro vyuÏití je souhlas pfiíslu‰ného
stavebního úfiadu):
- vefiejné ubytování,
- bytové domy.

c) Území bydlení - zahrady:
Plochy území je pfiípustné vyuÏívat pro:
- zahrady,
- drobné stavby a plochy plnící doplÀkovou funkci k bydlení.

Plochy území je podmínûnû pfiípustné vyuÏívat pro (podmínkou pro vyuÏití je souhlas pfiíslu‰ného
stavebního úfiadu):
- komunikace a zafiízení dopravy v klidu (garáÏe pro motorová vozidla, parkovací a odstavná stání)

slouÏící pro dopravní obsluhu a potfieby tûchto území a jednotliv˘ch pozemkÛ.

d) Plochy vefiejného vybavení:
Plochy je pfiípustné vyuÏívat pro:
- zafiízení státní správy, ‰kolství, církve, kultury, sportu, po‰t, bezpeãnosti, sociální péãe, zdravotnictví, vûdy

a v˘zkumu, administrativy, obchodu, sluÏeb, vefiejného ubytování a stravování a drobné v˘roby.
- plochy zelenû a dûtsk˘ch hfii‰È,
- komunikace a zafiízení dopravy v klidu (garáÏe pro motorová vozidla, parkovací a odstavná stání)

slouÏící pro dopravní obsluhu a potfieby tûchto území,
- zafiízení technické infrastruktury slouÏící pro obsluhu tûchto území.

e) Plochy vefiejného vybavení - garáÏe:
Plochy je pfiípustné vyuÏívat pro:
- komunikace a zafiízení dopravy v klidu (garáÏe pro motorová vozidla, parkovací a odstavná stání),
- zafiízení technické infrastruktury,

Plochy je podmínûnû pfiípustné vyuÏívat pro (podmínkou pro vyuÏití je souhlas pfiíslu‰ného stavebního
úfiadu):
- zafiízení administrativy, obchodu a sluÏeb.

f) Plochy místních komunikací:
Plochy je pfiípustné vyuÏívat pro:
- plochy místních komunikací (vãetnû zastávek autobusové dopravy),
- zafiízení dopravy v klidu (parkovací a odstavná stání),
- vedení liniov˘ch tras zafiízení technické infrastruktury,
- doprovodnou a ochrannou liniovou zeleÀ.

Plochy místních komunikací je pfiípustné vyuÏívat jen ve shodû s jejich podrobnûj‰ím urãením, které je
vyznaãeno ve v˘kresu ã. 4 Dopravní infrastruktura.

g) Plochy technického vybavení:
Plochy je pfiípustné vyuÏívat pro stavby a zafiízení slouÏící:
- zásobování vodou,
- ãi‰tûní odpadních vod,
- zásobování elektrickou energií,
- zásobování plynem,
- poskytování telekomunikaãních sluÏeb,
- plochy zelenû,
- pfiístupové komunikace.

Liniová vedení technické infrastruktury je pfiípustné vést i jinou plochou.

h) Plochy vefiejnû pfiístupné zelenû:
Plochy vefiejnû pfiístupné zelenû jsou plochy, z jejichÏ uÏívání nelze nikoho vylouãit a které musí b˘t
pfiístupné bez omezení.

Plochy je pfiípustné vyuÏívat pro:
- vefiejnû pfiístupnou zeleÀ (zatravnûné plochy, v˘sadbu kvûtin, kefiÛ a stromÛ),
- umístûní nezpevnûn˘ch parkov˘ch cest,
- odpoãinkové plochy s laviãkami,
- ohrazená dûtská hfii‰tû vãetnû pískovi‰È,
- umístûní objektÛ zahradní architektury (pomníky a sochy, altány a pavilony),
- vodní plochy a díla plnící estetickou funkci,
- vedení liniov˘ch tras zafiízení technické infrastruktury,
- pfiístupové komunikace k pfiilehl˘m stavbám.

Plochy je podmínûnû pfiípustné vyuÏívat pro (podmínkou pro vyuÏití je spoleãn˘ souhlas obce a
pfiíslu‰ného stavebního úfiadu):
- víceúãelová hfii‰tû pro míãové hry.

i) Ostatní plochy (plochy krajinné zelenû):
Plochy je pfiípustné vyuÏívat pro:
- zatravnûné plochy krajinné zelenû s v˘sadbou kefiÛ a stromÛ,
- umístûní nezpevnûn˘ch parkov˘ch cest,
- umístûní odpoãinkov˘ch zafiízení,
- vedení liniov˘ch tras zafiízení technické infrastruktury.
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j) Plochy zemûdûlského pÛdního fondu:
Plochy zemûdûlského pÛdního fondu jsou plochy urãené k zemûdûlskému vyuÏití.

Plochy je pfiípustné vyuÏívat pro:
- ornou pÛdu, trvalé travní porosty, zahrady a sady,
- úãelové komunikace urãené pro obsluhu tûchto ploch,
- vedení liniov˘ch tras zafiízení technické infrastruktury.

Zmûny kultur zemûdûlského pÛdního fondu jsou podmínûnû pfiípustné. Podmínkou je souhlas pfiíslu‰ného
orgánu ochrany zemûdûlského pÛdního fondu.

k) Pro v‰echna území a plochy platí, Ïe nepfiípustné je takové vyuÏití, které není stanoveno jako pfiípustné
nebo podmínûnû pfiípustné.

l) Uspofiádání funkãního vyuÏití ploch je vymezeno ve v˘kresu ã. 3 (Hlavní v˘kres).

Pozn.:
neru‰ící zafiízení:
Neru‰ícím zafiízením se rozumí zafiízení, jehoÏ negativní úãinky a vlivy staveb a zafiízení nenaru‰ují provoz a 

uÏívání staveb a zafiízení ve svém okolí a které nezhor‰uje kvalitu Ïivotního prostfiedí v okolí a okolních stavbách nad 
pfiípustnou míru, danou obecnû platn˘mi pfiedpisy.

drobná v˘roba:
Drobnou v˘robou se rozumí v˘robní zafiízení nebo zafiízení v˘robních sluÏeb v malém rozsahu co do 

v˘mûry pozemku, poãtu zamûstnancÛ a objemu pfiepravy, která mohou b˘t, jako neru‰ící zafiízení, umísÈována v pfiímém 
sousedství jin˘ch staveb (zejména pak staveb urãen˘ch k trvalému pobytu osob) nebo jako souãást takov˘ch staveb.

(4) a) Pro plochy funkãního vyuÏití území bydlení - bytové domy (A), území bydlení - bytové domy (B), území
bydlení - rodinné domy (A), území bydlení - rodinné domy (B) je navrÏeno ãlenûní tûchto ploch na
jednotlivé pozemky. âlenûní dal‰ích ploch na jednotlivé pozemky má charakter doporuãení. 

b) Uspofiádání pozemkÛ je vyznaãeno ve v˘kresu ã. 3 (Hlavní v˘kres).

(5) a) Urbanizované plochy tvofií souãasnû zastavûné území obce (SZÚO) a zastavitelná území.
V urbanizovaném území je moÏno umísÈovat a povolovat stavby, povolovat jejich zmûny a povolovat
zmûny jejich uÏívání.

b) Neurbanizované plochy tvofií v‰echny zb˘vající plochy, tzn. plochy nezahrnuté do území urbanizovan˘ch.

V neurbanizovaném území je pfiípustné realizovat:
- stavby a jiná opatfiení potfiebná ke zpfiístupnûní pozemkÛ, k ochranû a zúrodnûní pÛdního fondu,

k ochranû Ïivotního prostfiedí, zvelebení krajiny a zv˘‰ení její ekologické stability dle schválen˘ch
pozemkov˘ch úprav,

- liniové stavby inÏen˘rsk˘ch sítí,
- doprovodnou liniovou zeleÀ.

V neurbanizovaném území je podmínûnû pfiípustné realizovat (podmínkou je spoleãn˘ souhlas
pfiíslu‰ného orgánu ochrany pfiírody a stavebního úfiadu):
- na plochách zelenû a na plochách zemûdûlského pÛdního fondu, stavby do 30 m2 zastavûné plochy

a 5 m v˘‰ky, pokud tyto stavby pfiímo souvisí s obhospodafiováním okolních pozemkÛ.
 - ohradníky z pfiírodních materiálÛ nebo jiné ploty. Ohradníky a ploty nesmí zasahovat do vymezen˘ch

prvkÛ ÚSES a naru‰ovat systém úãelov˘ch komunikací.

(6) a) Stabilizované plochy jsou taková území, na nichÏ nedojde ke zmûnû funkãního vyuÏití jednotliv˘ch
polyfunkãních a monofunkãních ploch (v grafické ãásti oznaãeno jako stav).

b) V nestabilizovan˘ch plochách dojde k podstatné zmûnû ve funkãním vyuÏití jednotliv˘ch polyfunkãních
a monofunkãních ploch. Nestabilizované plochy tvofií rozvojové lokality (v grafické ãásti oznaãeno jako
návrh).

6.3. Regulaãní prvky prostorového uspofiádání

(1) V fie‰eném území budou dodrÏovány prostorové regulativy vymezené ve schváleném ÚP Mûsta Pfiíbram
(kapitola 9 - Prostorová regulace území (smûrné regulativy) a kapitola 10 - Transformaãní a rozvojové
lokality (závazné regulativy)).

Obecnû pro fie‰ené území platí (vybrané ãásti ÚP Mûsta Pfiíbram):
a) Souãástí kaÏdé stavební ãinnosti je respekt k charakteristickému urbanistickému uspofiádání (spoãívající
pfiedev‰ím v citlivém fie‰ení a umístûní staveb do terénu, do existující struktury, a to i z hlediska dálkov˘ch
pohledÛ, a ke stávající struktufie vefiejn˘ch prostranství). To pfiedpokládá i respekt k architektonickému
v˘razu, hmotû a její orientaci, mûfiítku, ãlenitosti, materiálu, barvû, historickému charakteru, kontextu.
b) Venkovní stûny: Barevnost musí vycházet z tradiãní barevnosti a barevnosti odpovídající pouÏit˘m
materiálÛm. To vyluãuje pouÏití ostr˘ch a pronikav˘ch barev a lesknoucích se barevn˘ch nátûrÛ. Odli‰né
nátûry ãásti objektu (napfiíklad pfiízemí v souvislosti s obchodními plochami), které by nebyly v souladu
s pfievaÏujícím charakterem budovy, jsou nepfiípustné.
c) Stfiechy: Objekty strojoven v˘tahu nesmí zásadnû vyãnívat nad plochu stfiechy.
d) Hospodáfiské a doplÀkové objekty: Hospodáfiské a doplÀkové objekty mohou b˘t budovány pouze v
mífie a objemu nezbytnû nutném pro základní funkci domÛ. Hospodáfiské a doplÀkové objekty musí vÏdy
odpovídat sv˘m v˘razem, provedením a objemem v místû obvykl˘m tradicím. Hospodáfiské a doplÀkové
objekty musí b˘t vÏdy umístûny tak, aby neznehodnocovaly urbanistické a architektonické kvality prostfiedí,
ale aby naopak vÏdy harmonicky doplÀovaly souãasn˘ objekt a jeho situaci (a to i z dálkov˘ch pohledÛ).
e) Ostatní drobné stavby: V celém správním území mûsta bude respektována stávající hodnotná drobná
architektura. Nové objekty, jako jsou napfiíklad objekty zastávek (mûstské) hromadné dopravy, drobné
prodejní objekty, zafiízení trÏi‰È ap. (i doãasného charakteru), budou umisÈovány v˘hradnû na základû
pfiíslu‰ného generelu, pfiípadnû rozhodnutí mûstského zastupitelstva, které stanoví i detailní regulativy pro
jejich návrh a realizaci.
f) Podrobnosti umísÈování reklamních zafiízení jsou upraveny obecnû závazn˘m právním pfiedpisem mûsta 
- Obecnû závaznou vyhlá‰kou ã. 9/2005.
g) Telekomunikaãní zafiízení, vzdu‰ná vedení a antény: Nová vedení (elektrická, telekomunikaãní) budou
zfiizována jako vzdu‰ná pouze ve v˘jimeãn˘ch pfiípadech a jsou pfiípustná pouze tehdy, nenaru‰í-li to
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tradiãní a historick˘ vzhled budov a prostfiedí a neomezí-li to moÏnost vyuÏití pozemkÛ. Stávající vzdu‰ná
vedení budou podle moÏností odstraÀována. Ve‰kerá telekomunikaãní zafiízení (antény, televizní antény,
satelitní antény ap.) budou umístûna pouze tak, aby nenaru‰ovala charakter budov a aby nebyla
orientována do vefiejn˘ch nebo jinak pohledovû exponovan˘ch prostorÛ.
h) Oplocení: Oplocení pozemkÛ (zpÛsob vymezení pozemkÛ) musí vycházet z místní tradice a zvyklostí.
Oplocení pozemkÛ mimo zastavûnou ãást obce není povoleno, s v˘jimkou oplocení vycházejícího z potfieb
hospodafiení v krajinû. Pro vymezení pozemkÛ je tfieba pouÏívat zásadnû tradiãních zpÛsobÛ a materiálÛ
a je tfieba pfii tom vycházet z kontextu, z tradiãního fie‰ení v místû obvyklého.
i) ZeleÀ: Na plochách vefiejn˘ch a na místech pohledovû exponovan˘ch je povoleno vysazovat pouze
domácí a pÛvodní druhy dfievin v místû obvyklé. Introdukované a exotické dfieviny je povoleno vysazovat
pouze ve v˘jimeãn˘ch pfiípadech. Vysazování dfievin (mimo soukromé pozemky), pokud nejde o obnovu
tradiãních alejí a porostÛ, je moÏné pouze na základû schváleného projektu. Zvlá‰tní ochrany poÏívají prvky
systému ekologické stability. Dále je nutno chránit ve‰keré stávající cenné pfiírodní prvky v zastavûné
i nezastavûné ãásti katastru obce. Kácení a sefiezávání rostoucích stromÛ, jakoÏ i jiné zásahy do stromoví,
se fiídí platn˘mi právními pfiedpisy.
j) Komunikace, chodníky, cesty a pû‰iny: V celém správním území mûsta budou respektovány existující
silnice, cesty a pû‰iny. Podle moÏností budou obnoveny jiÏ zaniklé tradiãní cesty a pû‰iny. Povrch ve‰ker˘ch
komunikaãních ploch bude pfiednostnû fie‰en z materiálÛ v místû obvykl˘ch a v barevnosti tomu
odpovídající. Opravy stávajících a zfiizování nov˘ch komunikaãních ploch na vefiejn˘ch prostranstvích je
moÏno pouze na základû schváleného projektu. Doporuãeno je takové fie‰ení, které neklade velk˘ nárok na
odvod a likvidaci povrchov˘ch (de‰Èov˘ch) vod, ale naopak umoÏÀuje maximální zadrÏení (vsáknutí)
povrchov˘ch (de‰Èov˘ch) vod v území. Povrch chodníkÛ, pfiípadnû zpevnûn˘ch cest bude zásadnû
proveden takov˘m zpÛsobem, aby umoÏÀoval maximální zadrÏení (vsáknutí) povrchov˘ch (de‰Èov˘ch) vod
v území (napfi. zpevnûné pískové povrchy, dlaÏby, zámkové dlaÏby ap.). V rámci lesoparkÛ a mûstské volné
krajiny budou cesty a pû‰iny fie‰eny jako nezpevnûné.

(2) Jsou stanoveny tyto poÏadavky na prostorové vyuÏití ploch:

a) umístûní staveb:
Pfii umísÈování staveb bude dodrÏena stavební ãára, obecné technické poÏadavky na v˘stavbu ve smyslu 
vyhlá‰ky ã.137/1989 Sb., ve znûní pozdûj‰ích pfiedpisÛ a maximální procento zastavûnosti dané Územním 
plánem mûsta Pfiíbrami, tzn. 30 % v rozvojové lokalitû 1B2 a 15 % v rozvojové lokalitû 1B4. 
Minimální odstup bytov˘ch domÛ v ãásti S3C a S3D od hranice pozemkÛ souvisejících se stávající obytnou 
zástavbou v místní ãásti Nová Hospoda bude 20 m.

b) podlaÏnost:

sektor ãást funkce max. poãet nadzemních podlaÏí
S 1 A plochy vefiejného vybavení 4 (ãást prostorovû související s ÎiÏkovou ulicí 

bude mít max. 3 nadzemní podlaÏí)

sektor ãást funkce max. poãet nadzemních podlaÏí
S 2 A území bydlení - bytové domy (A) 4

B území bydlení - bytové domy (A) 4
C území bydlení - bytové domy (B) 5 (z toho nejvy‰‰í podlaÏí ustupující nebo podkroví)
D území bydlení - bytové domy (B) 5 (z toho nejvy‰‰í podlaÏí ustupující nebo podkroví)
E plochy technického vybavení 1
F plochy technického vybavení 1

sektor ãást funkce max. poãet nadzemních podlaÏí
S 3 A území bydlení - rodinné domy (A) 3 (nejvy‰‰í podlaÏí ustupující nebo podkroví)

B území bydlení - bytové domy (C) 5 (z toho nejvy‰‰í podlaÏí ustupující nebo podkroví)
C území bydlení - bytové domy (C) 5 (z toho nejvy‰‰í podlaÏí ustupující nebo podkroví,

nejv˘chodnûj‰í ãást bytov˘ch domÛ bude mít
max. 4 nadzemní podlaÏí, z toho nejvy‰‰í podlaÏí

ustupující nebo podkroví)
D území bydlení - bytové domy (C) 5 (z toho nejvy‰‰í podlaÏí ustupující nebo podkroví,

nejv˘chodnûj‰í ãást bytov˘ch domÛ bude mít
max. 4 nadzemní podlaÏí, z toho nejvy‰‰í podlaÏí

ustupující nebo podkroví)
E plochy vefiejného vybavení 4 (ãást prostorovû související s ÎiÏkovou ulicí 

bude mít max. 3 nadzemní podlaÏí)
F plochy vefiejného vybavení 3 (z toho nejvy‰‰í podlaÏí ustupující nebo podkroví)
G plochy vefiejného vybavení - garáÏe 4 (ãást prostorovû související s ÎiÏkovou ulicí 

bude mít max. 3 nadzemní podlaÏí)

sektor ãást funkce max. poãet nadzemních podlaÏí
S 4 A území bydlení - rodinné domy (A) 3 (z toho nejvy‰‰í podlaÏí ustupující nebo podkroví)

B území bydlení - rodinné domy (A) 3 (z toho nejvy‰‰í podlaÏí ustupující nebo podkroví)
C území bydlení - rodinné domy (A) 3 (z toho nejvy‰‰í podlaÏí ustupující nebo podkroví)

sektor ãást funkce max. poãet nadzemních podlaÏí
S 5 A území bydlení - rodinné domy (A) 3 (z toho nejvy‰‰í podlaÏí ustupující nebo podkroví)

B území bydlení - rodinné domy (A) 3 (z toho nejvy‰‰í podlaÏí ustupující nebo podkroví)
C území bydlení - rodinné domy (B) 3 (z toho nejvy‰‰í podlaÏí ustupující nebo podkroví)
D území bydlení - rodinné domy (B) 3 (z toho nejvy‰‰í podlaÏí ustupující nebo podkroví)
E plochy technického vybavení 1

sektor ãást funkce max. poãet nadzemních podlaÏí
S 6 A území bydlení - rodinné domy (A) 3 (z toho nejvy‰‰í podlaÏí ustupující nebo podkroví)

B území bydlení - rodinné domy (A) 3 (z toho nejvy‰‰í podlaÏí ustupující nebo podkroví)
C území bydlení - rodinné domy (A) 3 (z toho nejvy‰‰í podlaÏí ustupující nebo podkroví,

nejv˘‰e poloÏená fiada rodinn˘ch domÛ bude
 mít max. 2 nadzemní podlaÏí)

D plochy technického vybavení 1

sektor ãást funkce max. poãet nadzemních podlaÏí
S 7 A území bydlení - rodinné domy (A) 3 (z toho nejvy‰‰í podlaÏí ustupující nebo podkroví)

B území bydlení - rodinné domy (A) 3 (z toho nejvy‰‰í podlaÏí ustupující nebo podkroví)
C území bydlení - rodinné domy (A) 3 (z toho nejvy‰‰í podlaÏí ustupující nebo podkroví)
D území bydlení - rodinné domy (A) 3 (z toho nejvy‰‰í podlaÏí ustupující nebo podkroví)
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E území bydlení - rodinné domy (A) 3 (z toho nejvy‰‰í podlaÏí ustupující nebo podkroví,
nejv˘‰e poloÏená fiada rodinn˘ch domÛ bude

 mít max. 2 nadzemní podlaÏí)
F území bydlení - rodinné domy (B) 3 (z toho nejvy‰‰í podlaÏí ustupující nebo podkroví)
G plochy technického vybavení 1

sektor ãást funkce max. poãet nadzemních podlaÏí
S 8 A území bydlení - rodinné domy (A) 2

B území bydlení - rodinné domy (A) 2
C plochy technického vybavení 1

c) Stfiecha:
Jsou pfiípustné stfiechy ploché i sklonité. Sklon sedlov˘ch stfiech na hlavních objektech bude 30 - 45°.
Asymetrické sedlové stfiechy nejsou pfiípustné.

d) Oplocení:
Pozemky rodinn˘ch domÛ a pozemky bytov˘ch domÛ v ãástech S2A a S2B mohou b˘t oploceny.

Pozn.:
Stavební ãára:
Stavební ãarou se rozumí minimální moÏná vzdálenost obvodového plá‰tû prvního podlaÏí v 
úrovni terénu od spoleãné hranice stavebního pozemku a obsluÏné komunikace - viz. vyznaãení v hlavním 
urbanistickém v˘kresu.
Doporuãená hranice stavby:
Doporuãená hranice stavby vyjadfiuje optimální urbanistické umístûní hlavních staveb na pozemcích.

7. Limity vyuÏití území

Limity vyuÏití území vypl˘vajícími z navrÏeného rozvoje jsou:

- ochranné pásmo vefiejného vodovodu a kanalizace,
- ochranné pásmo vedení NN, VN a elektrick˘ch stanic,
- ochranné pásmo STL plynovodu,
- ochranné pásmo telekomunikaãního kabelÛ.

Konkrétní popis limitÛ - viz. kapitola návrh fie‰ení technické infrastruktury. 

Pozn.: NavrÏená zástavba je umístûna mimo dosah ve‰ker˘ch vodních zdrojÛ (fieky, potoky, nádrÏe, pfiehrady…). 
Vodoprávní orgán nevede lokalitu v záplavovém území.

8. Návrh fie‰ení dopravy

8.1. ·ir‰í vztahy, struktura napojení na stávající silniãní komunikace

Z hlediska ‰ir‰ích dopravních vztahÛ je v územním plánu mûsta Pfiíbram prioritnû sledováno pokraãování 
v˘stavby rychlostní silnice R4 od Skalky po Novou Hospodu, pfiipravovaná pfieloÏka silnice ã. I/18 mezi Skalkou a 
Pfiíbramí (obchvat Dubna) a jihov˘chodní obchvat Pfiíbrami. Tyto nadfiazené komunikace mají podstatn˘ vliv na 
celkovou dopravní situaci ve mûstû Pfiíbram, av‰ak net˘kají se bezprostfiedû uspofiádání lokality „Fantova louka“. 

¤e‰eného území se dot˘kají dvû nadfiazené komunikace: 
- na severu se jedná o ul. ÎiÏkovu - v ÚP Pfiíbram zafiazena do kategorie místní komunikace II. tfiídy - 
  kategorie sbûrné komunikace (MS),funkãní tfiídy B2,
- po jihozápadním okraji fie‰eného území prochází silnice druhé tfiídy II/118.

Ochranné pásmo silnic:
Dle ustanovení § 30 zákona ã.13/1997 Sb. ãiní ochranné pásmo silnic II. nebo III. tfiídy a místních 

komunikací II. tfiídy 15 m od osy vozovky nebo pfiilehlého jízdního pásu (mimo souvisle zastavûné území). 

Pozn.: Na základû poÏadavku SÚS Bene‰ov bude pfiípadné oplocení umístûno na pozemku Ïadatele, 
minimálnû 60 cm za vnûj‰í hranou silniãního pfiíkopu, patou násypu nebo záfiezu. Musí b˘t zachovány rozhledové 
pomûry a bezpeãnost silniãního provozu.

¤e‰eného území se nedot˘kají zájmy dopravy Ïelezniãní a vodní.

8.2. Místní komunikace

Základní skelet dopravní obsluhy fie‰eného území vychází ze schváleného územního plánu mûsta Pfiíbram.
Dopravní pfiipojení lokality Fantova louka  na vy‰‰í komunikaãní síÈ mûsta Pfiíbram je navrÏeno z ulice ÎiÏkova a z ulice 
Balbínova. 

Pfii návrhu komunikaãní sítû fie‰eného území bylo respektován návrh komunikací dle ÒP:
- DI 22     pátefiní komunikace v rozvojové plo‰e I (1B2),
- DI 23 spojka pátefiní komunikace s ÎiÏkovou ulicí,
- DI 24 spojka pátefiní komunikace s ulicí Fantova louka,
- DI 25 pátefiní komunikace v rozvojové lokalitû II (1B4).
¤e‰ení zároveÀ pfiebírá z ÚP realizaci dvou kruhov˘ch kfiiÏovatek v rámci lokality 1B2.

Je tfieba upozornit, Ïe pfii projednávání konceptu US do‰lo k situaci, kdy vlastník pozemkÛ nutn˘ch pro 
pfiipojení na ulici Balbínovu, chce vyuÏívat tyto pozemky zcela jin˘m zpÛsobem. Z projednávání konceptu vyplynulo, Ïe 
ãást lokality bude ponechána pro spefické vyuÏití zahrady a sady. Tím do‰lo k úpravû trasování komunikaãní sítû a je 
navrÏeno jiné místo pfiipojení z ulice Balbínova, které umoÏÀuje pfii realizaci terénních úprav dostateãné rozhledové 
parametry kfiiÏivatky. Toto pfiipojovací místo je cca 200 m v˘chodnû od místa navrÏeného územním plánem. Z 
formálního hlediska jsou v urbanistické studii vyznaãeny obû moÏnosti pfiipojení (do doby zpracování zmûny územního 
plánu). 

U nov˘ch pfiipojení obsluÏn˘ch komunikací na stávající silniãní síÈ (ul. ÎiÏkova a ul. Balbínova) se 
pfiedpokládá návrh kfiiÏovatek s 2 jízdními pruhy na v˘jezdu a s roz‰ífiením jízdních pruhÛ ul. ÎiÏkova na 5,5m , dle 
parametrÛ vypl˘vajících z âSN 73 6102.

9



Pro tyto lokality byly urãeny zátûÏové kapacity: 

a) kfiiÏovatka ÎiÏkova ulice / pfiipojení ãásti lokality 1B2
_______________________________________________________________________________________________
Pro nefiízenou kfiiÏovatku byl proveden v˘poãet kapacity pro roky 2010 a 2015.
Tabulková ãást v˘poãtÛ je zahrnuta do pfiíloh (Pfiílohy ã.1/1, 1/2) a zahrnuje tabulku intenzit a tabulku 
v˘konnosti jednotliv˘ch proudÛ pro obû sledovaná ãasová období, tj. roky 2010 a 2015.
_______________________________________________________________________________________________

b) kfiiÏovatka Balbínova ulice / pfiipojení ãásti lokality 1B4 (*)
_______________________________________________________________________________________________
Pfiedpokládané zatíÏení ul. Balbínova v roce 2010 je 1745 voz./24 hod. a v roce 2015 1847 voz./24 hod.
ZatíÏení je niÏ‰í cca o 70% neÏ v ul. ÎiÏkova. Propustnost nefiízené kfiiÏovatky se pfiedpokládá vyhovující.
_______________________________________________________________________________________________
(*) ........... platí jak pro místo pfiipojení dle územního plánu, tak pro místo pfiipojení dle této urbanistické 
               studie

Dopravní obsluha uvnitfi fie‰eného území je fie‰ena prostfiednictvím místních obsluÏn˘ch komunikací. 
Základní skelet dle územního plánu mûsta Pfiíbram spadá do funkãní tfiídy C1. Na nûj navazují obsluÏné komunikace 
tfiídy C2 a C3. Rozli‰ení jednotliv˘ch komunikací je vyznaãeno v grafické ãásti. 

Parametry komunikací v rámci fie‰eného území:
_______________________________________________________________________________________________
funkãní tfiída charakteristika celková délka (km) poznámka
_______________________________________________________________________________________________
C1 MO 11,5 / 40 (*) 2,14
_______________________________________________________________________________________________
C2 MO 8 / 40 (*) 2,50
_______________________________________________________________________________________________
C3 MO 6,5 / 30  (*) 1,15 jednopruhová
_______________________________________________________________________________________________

(*) rozmûrové parametry standardních fiezÛ, vã. koordinace s inÏen˘rsk˘mi sítûmi jsou vyznaãeny v grafické 
pfiíloze ã.2.

V nûkter˘ch pfiípadech jsou navrÏeny místní komunikace IV. tfiídy, kategorie MD 1, zaji‰Èující pfiístup k 
pozemkÛm ãi stavbám. 

Není vylouãeno ani fie‰ení komunikacemi funkãní podskupina D1 - komunikace s pfiístupem dopravy za 
stanoven˘ch podmínek.

8.3. Doprava v klidu

1) Pro zástavbu domy individuálního bydlení se v souladu s ÚP mûsta Pfiíbram pfiedpokládá umístûní 
odstavn˘ch stání na vlastním pozemku stavby.  S pfiihlédnutím k dimenzování místních komunikací v 
fie‰eném území je moÏno konstatovat, Ïe pfiidruÏené prostory komunikací zaji‰Èují dostateãné plochy i pro 
parkovací stání, a to s dostateãnou rezervou.
Takovéto fie‰ení je v souladu s vyhlá‰kou 137/1998 Sb., o obecn˘ch technick˘ch poÏadavcích na v˘stavbu.

2) Zástavba bytov˘mi domy.
Celkov˘ poãet odstavn˘ch a parkovacích stání je stanoven v souladu s âSN 73 6110 (v dobû zpracování 
verze 1986 vã. doplÀkÛ) dle vzorce
N = Oo . ka + Po . ka . kv . kp . kd.

Pro úãely v˘poãtu jsou urãeny tyto koeficienty:
ka - souãinitel vlivu automobilizace (pro stupeÀ 1:3,0) = 1,2,
kv - souãinitel vlivu velikosti sídelního útvaru (30000 - 50000 obyv.) = 0,7,
kp - souãinitel vlivu polohy fie‰eného území = 0,6,
kd - souãinitel vlivu dopravní práce = 1,6.

a - skupina 3 bytov˘ch domÛ navazující z v˘chodu na stávající byt. domy v ulici Fantova louka:
     ____________________________________________________________________________________________
     poãet obyvatel poãet odstavn˘ch stání poãet parkovacích stání poãet stání celkem

(Oo . ka) (Po . ka . kv . kp . kd)
     ____________________________________________________________________________________________
     420 144 (*) 17 161
     ____________________________________________________________________________________________
     (*) ... bude zaji‰tûno zejména v podzemních ãástech domÛ

b - skupina bytov˘ch domÛ na severov˘chodu lokality:
     ____________________________________________________________________________________________
     poãet obyvatel poãet odstavn˘ch stání poãet parkovacích stání poãet stání celkem

(Oo . ka) (Po . ka . kv . kp . kd)
     ____________________________________________________________________________________________
     730 250 (*) 37 287
     ____________________________________________________________________________________________
     (*) ... bude zaji‰tûno v ãástech domÛ a zejména v objektu garáÏí u ulice ÎiÏkova (objekt mÛÏe 
             pokr˘vat i dal‰í poÏadavky na odstavování a parkování vozidel)

c - skupina 6 bytov˘ch domÛ (charakteru viladomÛ) v centrální ãásti lokality 1B2:
     ____________________________________________________________________________________________
     poãet obyvatel poãet odstavn˘ch stání poãet parkovacích stání poãet stání celkem

(Oo . ka) (Po . ka . kv . kp . kd)
     ____________________________________________________________________________________________
     189 65 (*) 8 73
     ____________________________________________________________________________________________
     (*) ... bude zaji‰tûno zejména na pozemcích staveb a v podzemních ãástech domÛ
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3) obãanská vybavenost:

a  - obãanská vybavenost pfii kfiiÏovatce ulic ÎiÏkova a Fantova louka:
     ____________________________________________________________________________________________
     odbytová a prodejní poãet stání celkem z toho   z toho
     plocha (m2) (Oo . ka + Po . ka . kv . kp . kd) krátkodob˘ch dlouhodob˘ch
     ____________________________________________________________________________________________
     3500 188 132 56
     ____________________________________________________________________________________________
     kp = 0,8

b  - obãanská vybavenost pfii ulici ÎiÏkova na severov˘chodním okraji lokality 1B2:
     ____________________________________________________________________________________________
     odbytová a prodejní poãet stání celkem z toho   z toho
     plocha (m2) (Oo . ka + Po . ka . kv . kp . kd) krátkodob˘ch dlouhodob˘ch
     ____________________________________________________________________________________________
     1800 97 68 29
     ____________________________________________________________________________________________
     kp = 0,8

c  - obãanská vybavenost v centrální ãásti lokality 1B2:
     ____________________________________________________________________________________________
     odbytová a prodejní poãet stání celkem z toho   z toho
     plocha (m2) (Oo . ka + Po . ka . kv . kp . kd) krátkodob˘ch dlouhodob˘ch
     ____________________________________________________________________________________________
     1200 48 33 15
     ____________________________________________________________________________________________

8.4. Pû‰í

Komunikace pro pû‰í jsou navrÏeny zejména podél úsekÛ místních komunikací, zaji‰tujících dopravní 
obsluhu pfiilehl˘ch staveb. 

Dále je navrÏena trasa pro pû‰í a cyklistickou dopravu, situovaná pfieváÏnû do stávající aleje ve smûru 
západ - v˘chod, procházející mezi ãástmi 1B2 a 1B4,

8.5. Hromadná doprava osob

Mûstská homadná doprava je v Pfiíbrami realizována prostfiednictvím autobusÛ. 
V souladu se zadáním jsou v rámci fie‰eného území navrÏeny dvû lokality pro umístûní autobusov˘ch zastávek MHD.

S pfiihlédnutím k intenzitû zástavby je v rámci lokality 1B2 navrÏena obousmûrná autobusová zastávka ve 
stfiedu území. Linky autobusÛ MHD mohou b˘t odpojeny z ulice ÎiÏkova do fie‰eného území a s následn˘m návratem 
na tuto komunikaci.

V pfiípadû lokality 1B4 (pouze zástavba rodinn˘mi domy) je navrÏena autobusová zastávka v jednom 
smûru. Trasa autobusÛ MHD je pfiedpokládána v okruhu vycházejícím z mûsta (z okolí Svaté Hory) a navracejícím se 
pfies fie‰ené území na ulici ÎiÏkovu.

Ve v˘kresu V.4 jsou vyznaãeny izochrony zastávek autobusÛ MHD, vyznaãující docházkovou vzdálenost, o 
polomûru 500 m.

8.6. Cyklistická trasa

Stfiedem fie‰eného území, ve smûru západ - v˘chod, prochází mezi ãástmi 1B2 a 1B4 spoleãná komunikace 
pro pû‰í a cyklistickou dopravu, situovaná pfieváÏnû do stávající aleje. Z hlediska cyklistické dopravy se jedná o úsek 
propojující mûstské ãásti a dále umoÏÀující kaÏdodenní cesty obyvatel z lokality „Fantova louka“.

8.7. Letecká doprava

Limity vypl˘vající z v˘‰kov˘ch omezení v rámci ochranného pásma leti‰tû Dlouhá Lhota jsou návrhem 
fie‰ení lokality Fantova louka s rezervou splnûny.

9. Obãanská vybavenost
Vzhledem k dÛleÏitosti zafiízení obãanské vybavenosti, jsou v rámci lokality Fantova louka navrÏeny plochy 

pro vefiejné vybavení. 
Dále jsou stanoveny funkãní regulativy, umoÏÀující umístûní zafiízení obãanské vybavenosti v rámci dal‰ích 

ãástí fie‰eného území. 

10. Návrh fie‰ení technické infrastruktury

10.1. Úvodní informace

NavrÏené fie‰ení vychází z podmínek stanoven˘ch územním plánem mûsta Pfiíbram. Byla vyuÏita „vyjádfiení 
správcÛ inÏen˘rsk˘ch sítí“ (podklad 3), která byla v prÛbûhu zpracování konceptu US doplnûna v pfiípadû potfieby o 
v˘sledky konzultací se správci sítí, pfiíp. s dal‰ími zainteresovan˘mi subjekty:
- 1. SãV, s.r.o. (p. Pavel Spilka, vedoucí techn. útvaru, Novohospodská 93, 261 01 Pfiíbram, 24.8. 2005),
- âESK¯ TELECOM, a.s. (p. Roman Teska, specialista pro plánování a rozvoj infrastruktury, Mariánská 355,

261 01 Pfiíbram IV, 24.8. 2005),
- Stfiedoãeská plynárenská, a.s. (Ing. Josef Zuran, technik distribuce - specialista odboru plán. a oper. 

správy PM, Novodvorská 803/82, 142 01 Praha 4, 15.8. 2005),
- Stfiedoãeská energetická, a.s. ( Ing. Franti‰ek Vybíralík, CSc., vedoucí oddûlení Obnova sítí, Ing. Jaroslav 

Krafek, pracovník oddûlení Obnova sítí, Vinohradská 325/8, 120 21 Praha 2, 15.8. 2005),
- VRV, a.s. - zpracovatel studie odvodnûní (Ing. Mgr. Pavel Dvofiák, zástupce fieditele divize 02, Ing. R. Hála, 

zpracovatel studie, NábfieÏní 4, 150 56 Praha 5 - Smíchov, 26.8. 2005).

Dále jsou do urbanistické studie zahrnuty poÏadavky vypl˘vající z vyjádfiení správcÛ sítí ke konceptu US.
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10.2. Vodní hospodáfiství

PodmiÀující investicí pro realizaci zástavby v lokalitû „Fantova louka“ je realizace pfiipojení vefiejné 
kanalizace na stávající kanalizaãní síÈ mûsta. Tato investice je v ÚP mûsta Pfiíbram oznaãena jako vefiejnû prospû‰ná 
stavba TK 1. 

Pro fie‰ené území byla zpracována studie odvodnûní zab˘vající se fie‰ením likvidace spla‰kov˘ch i 
de‰Èov˘ch odpadních vod (ve variantách) ... VRV, a.s., NábfieÏní 4, 150 56, Praha 5.

Do urbanistické studie jsou zahrnuty aktuální poÏadavky vypl˘vající ze stanoviska 1. SãV, spol. s r.o., t˘kající 
se fie‰ení kanalizace a vodovodu.

10.2.1 Likvidace sráÏkov˘ch odpadních vod

Z Územního plánu mûsta Pfiíbram vypl˘vá: V území nové bytové v˘stavby a v˘stavby rodinn˘ch domÛ a v 
plochách komerãního vyuÏití budou návrhy vedeny zásadou minimalizace odtoku de‰Èov˘ch vod, aby nedocházelo k 
pfietíÏení stávajícího systému kanalizace. Projekty budou vyuÏívat fie‰ení technické povrchové retence, zpoÏdûní odtoku 
pfiívalov˘ch de‰ÈÛ jímáním na nemovitostech pro zalévání zahrad, pfiípadnû vsakováním na základû hydrogeologického 
posudku vhodnosti infiltrace apod.

V souãasnosti je pfieváÏná ãást sráÏkov˘ch odpadních vod odvádûna systémem rigolÛ, struh a propustkÛ.
¤e‰ené území spadá do dvou dílãích povodí: pfieváÏná ãást spadá do povodí 1 - 11 - 04 - 008, malá ãást na v˘chodním 
okraji likality pfiíslu‰í do povodí 1 - 08 - 05 - 085 (viz téÏ v˘kres V.5).

Zejména stfiední a severov˘chodní ãást fie‰eného území jsou v souãasnosti silnû zamokfieny, a je moÏno 
konstatovat, Ïe zde pravdûpodobnû jsou i ztíÏené podmínky pro zakládání staveb. Proto se doporuãuje v tûchto místech 
provést v souvislosti s v˘stavbou hydrogeologick˘ prÛzkum, ze kterého vyplynou podmínky pro konkrétní fie‰ení. Vody 
zadrÏované v souãasn˘ch loukách budou pfievedeny do niÏ‰ích poloh, v rámci ploch zelenû je moÏno zfiizovat drobné 
vodní nádrÏe. Ani návrh obyvatel mûstské ãásti Nová Hospoda na zfiízení akumulaãní nádrÏe pro napájení poÏární 
nádrÏe v této ãásti není vylouãen, av‰ak je povaÏován za nároãn˘ s pfiihlédnutím k morfologick˘m podmínkám (poÏ. 
nádrÏ N. Hospoda je na vy‰‰í kótû neÏ moÏné umístûní akumulaãní nádrÏe).
Poloha a struktura dílãích povodí (jedná se o infiltraãní území v blízkosti rozvodnice splÀující reÏim podzemního i 
povrchového odtoku) vyluãuje prakticky moÏnost v˘skytu záplav v fie‰eném území i pfii extrémních sráÏkách.

Pfii ve‰ker˘ch ãinnostech v území je tfieba respektovat ustanovení zákona ã. 274/2001 Sb., o vefiejn˘ch 
vodovodech a kanalizacích, resp. i ustanovení vyhlá‰ky Ministerstva zemûdûlství ã. 428/2001 Sb., kterou se provádí 
zákon o vefiejn˘ch vodovodech a kanalizacích.

Bilance produkce sráÏkov˘ch odpadních vod (Fantova louka - lokality 1B2, 1B4):
Q = souãinitel odtoku x S (plocha) x qs (vydatnost návrhového de‰tû)

zpÛsob zastavûní/druh povrchu souãinitel odtoku plocha (ha) vydatnost (l/s . ha) mnoÏství (l/s)
zastavûná plocha 0,9 5,7 130 667
komunikace 0,7 8,4 130 764
zahrady, zeleÀ 0,1 33,2 130 432
celkem 1863 l/s

SráÏkové odpadní vody, redukované o vsak, budou odvádûny oddílnou de‰Èovou kanalizací do 
vymezeného pfiipojovacího místa na západním okraji lokality „Fantova louka“, odkud budou pfievedeny do systému 
vefiejné kanalizace mûsta Pfiíbram. 

Celková délka navrÏen˘ch stok oddílné de‰Èové kanalizace v fie‰eném území ãiní cca 5000 m.

10.2.2 Likvidace spla‰kov˘ch odpadních vod

Jak jiÏ bylo v˘‰e uvedeno, podmiÀující investicí pro realizaci zástavby v lokalitû „Fantova louka“ je realizace 
pfiipojení vefiejné kanalizace na stávající vefiejnou kanalizaãní síÈ mûsta. V˘sledkem fie‰ení tudíÏ bude pfievedení 
spla‰kov˘ch odpadních vod na ãistírnu odpadních vod Pfiíbram, a jejich likvidace v souladu s platn˘mi právními 
pfiedpisy.

Do pfiipojovacího bodu na západním okraji fie‰ené lokality bodou gravitaãnû svedeny spla‰kové odpadní 
vody z ve‰keré zástavby na „Fantovû louce“. 

Trasy pátefiních stok budou sledovat ãásteãnû trasu cesty mezi ãástmi 1B2 a 1B4 a dále trasy navrÏen˘ch 
místních komunikací C1. Na nû budou navazovat dal‰í trasy zaji‰Èující obsluhu zb˘vajících ãástí fie‰eného území.

MnoÏství vypou‰tûn˘ch spla‰kov˘ch odpadních vod z lokality Fantova louka se zhruba bilanãnû rovná roãní 
potfiebû vody (viz. kapitola zásobování pitnou vodou) ve smyslu ustanovení § 30, odst. 1 vyhl. ã. 428/2001 Sb.

Celková délka navrÏen˘ch stok oddílné spla‰kové kanalizace v fie‰eném území ãiní cca 4600 m.

10.2.3 Zásobování pitnou vodou

¤e‰ení zásobování pitnou vodou je oproti konceptu urbanistické studie zmûnûno na základû pfiipomínek 
1. SãV, spol. s r.o. :

Vzhledem ke zmûnû fie‰ení zásobování Pfiíbrami z VDJ Husa oproti pÛvodní pfiedstavû zásobování z VDJ 
Svatá Hora, je místo zásobovacího fiadu z vodojemu Svatá Hora navrÏeno fie‰ení v˘mûnou a doplnûním vodovodního 
fiadu LT DN 150 a LT DN 200 z vodojemu Husa k pfiipojovacímu bodu v lokalitû Fantova louka, a to pro zaji‰tûní jejich 
dostateãné kapacity pro zásobování jak stávajících odbûratelÛ, tak i odbûratelÛ plánovan˘ch k pfiipojení v rámci obsluhy 
lokality Fantova louka.

Z dÛvodu moÏného zásobování navrÏené lokality Fantova louka z jiného tlakového pásma je poÏadována 
v˘mûna vodovodního fiadu LT 100 - od Spartaku aÏ k par ã. 1378/7 v celé jeho trase a jeho propojení s navrÏen˘m 
pátefiním vodovodním fiadem v fie‰ené lokalitû (minimální navrhované DN je 200).

V˘stavba navrÏené rozvodné sítû vodovodních fiadÛ v ãásti Fantova louka je podmínûna v˘stavbou AT-
stanice v prostoru vodojemu Husa. Pfiedpokládá se, Ïe s v˘stavbou nové AT-stanice bude pfiesnû vymezeno a 
zkontrolováno (provozní parametry) k ní pfiíslu‰né tlakové pásmo.

Distribuãní vodovodní fiady budou rozvinuty po celé rozvojové lokalitû Fantova louka, zejména v tûlese 
místních obsluÏn˘ch komunikací C1, C2 a C3).  Tyto fiady budou vybaveny hydranty pro úãely zaji‰tûní vody k ha‰ení 
poÏárÛ. V koncov˘ch úsecích budou navrÏené fiady propojeny se stávajícími, pfiípadnû i mezi sebou, ãímÏ bude 
vytvofiena pfiirozená zokruhovaná struktura distribuãní sítû vefiejného vodovodu.

Celková délka navrÏen˘ch distribuãních vodovodních fiadÛ ãiní cca 4900 m.
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Potfieba pitné vody (dle pfiílohy ã. 12 vyhlá‰ky ã. 428/2001 Sb.):

Druh potfieby: smûrné ãíslo roãní poãet jednotek roãní potfieba
potfieby vody (m3/rok)   (m3/rok)

- byty 46 1780 81800
(prÛm. standard na obyvatele)
- provozovny místního v˘znamu, 30 100 3000
kde se vody nevyuÏívá k v˘robû 
(na jednoho zamûstnance)
__________________________________________________________________________________________________________
celkem 84800

PrÛmûrná denní potfieba vody Qd 232,3 m3/den
kd = 1,5 Qmax d (Qd x kd) 348,5 m3/den
kh = 1,8 Qmax h (Qmax d x kh) 7,3     l/s

10.2.4 Ochranná pásma vodovodních fiadÛ a stok

Ochranná pásma ãiní, dle § 23 zák. ã. 274/2001 Sb., o vefiejn˘ch vodovodech a kanalizacích, v platném 
znûní:

- do prÛmûru 500 mm vãetnû 1,5 m na kaÏdou stranu od vnûj‰ího líce vodovodního potrubí ãi 
stoky,

- nad prÛmûr 500 mm 2,5 m na kaÏdou stranu od vnûj‰ího líce vodovodního potrubí ãi 
stoky.

10.3. Zásobování energiemi

Vytápûní, které vytváfií nejvût‰í nároky na zásobování energiemi, bude v fie‰eném území preferováno 
pfiedev‰ím spalováním zemního plynu.  Z územního plánu mûsta Pfiíbram vypl˘vá, Ïe nûkteré rozvojové a transformaãní 
lokality budou sice zásobovány teplem dálkovû z CZT Pfiíbramské teplárenské, a.s., to se v‰ak t˘ká pfieváÏnû severních 
ãástí mûsta, nikoliv lokality Fantova louka. 

Musí b˘t respektovány poÏadavky § 46, § 68, § 69 a § 87 zákona ã. 458/2000 Sb. a téÏ ustanovení § 47, 
§ 5  a § 138 zákona ã. 197/1998 Sb. vãetnû ustanovení souvisejících.

10.3.1. Zásobování elektrickou energií

Nadfiazená rozvodná soustava je zde zastoupena vedeními VN 110 kV s napájecími uzly: rozvodna Pfiíbram 
- sever 110/22 kV a rozvodna Brod 110/22 kV. Îádné z v˘‰e uveden˘ch napájecích zafiízení, ani jeho ochranné pásmo 
nezasahuje do fie‰eného území Fantova louka.

S pfiihlédnutím k velikosti fie‰ené lokality a jejímu urbanistickému v˘znamu v rámci mûsta Pfiíbram se 
pfiedpokládá pfieloÏení ve‰ker˘ch venkovních vedení VN 22 kV v rámci „Fantovy louky“ do podzemní kabelové trasy. 
Pfiipojovací body jsou vyznaãeny ve v˘kresu V.5.  Pro zaji‰tûní v‰ech provozních zatûÏovacích situací je propojení 
podzemní kabelovou trasou, ve smûru sever - jih, navrÏeno vedením VN 22 kV jak po západním, tak po v˘chodním 
okraji fie‰ené lokality (s pfiipojením distribuãních trafostanic). TaktéÏ u stávajících podzemních kabelov˘ch vedení VN 22 
kV dojde v nûkter˘ch pfiípadech k úpravû trasy. Celková délka novû navrÏen˘ch podzemních kabelov˘ch vedení VN 22 
kV ãiní 2400 m. 

V tûsném sousedství fie‰eného území se nacházejí dvû distribuãní trafostanice, které nejsou návrhem 
fie‰ení „Fantovy louky dotãeny. Ve vlastní lokalitû je pak navrÏeno 7 nov˘ch distribuãních trafostanic. 

Potfieba instalace dal‰ích distribuãních trafostanic vychází buì z orientaãního ukazatele jedna trafostanice 
na 50 rodinn˘ch domÛ (bytov˘ch jednotek), ãi z rámcového v˘poãtu potfiebného pfiíkonu pro danou lokalitu, opírající se 
o konkrétní návrhové kapacitní parametry fie‰eného území a o zadávací podmínky vypl˘vající z normativní metodiky a z 
v˘sledkÛ jednání se zástupci STE, a.s.:

567 b.j., z toho 60 % (340) se stupnûm elektrifikace A, 25 % (142) B2 a 15 % (85) C.
__________________________________________________________________________________________________________

Bytov˘ fond + obãanská vybavenost:
(340 x 5,50 + 142 x 10,10 + 85 x 17,60) x 0,27 = (1.870 + 1.434 + 1.496) x 0,27 = 1.296,0 kW
Podnikatelské aktivity (5 % zájmové lokality):
45 . 104 x 0,05 x 30 = 67,5 kW
_______________________________________________________________________________________________
Celkem: 1.296,0 + 67,5 = 1.363,5 kW

__________________________________________________________________________________________________________

Rozvodná NN síÈ, navazující na navrÏené distribuãní trafostanice je rozvinuta po celém fie‰eném území. 
Pfiedpokládá se, Ïe vedení NN bude ve sdruÏené trase s rozvody vefiejného osvûtlení. Kabely NN mohou b˘t téÏ vedeny 
ve sdruÏené trase s kabely VN 22 kV. 

Celková délka navrÏen˘ch rozvodÛ NN ãiní 4000 m.

Ochranná pásma elektrick˘ch vedení a stanic (dle zákona ã. 458/2000 Sb., tzv. energetick˘ zákon):
Ochranné pásmo nadzemního vedení u napûtí nad 1 kV a do 35 kV vãetnû je 7 m na obû strany od 

krajních vodiãÛ (pro vodiãe bez izolace), ochranné pásmo podzemního vedení do 110 kV vãetnû je 1 m po obou 
stranách krajního kabelu, ochranné pásmo elektrické stanice stoÏárové s pfievodem napûtí z úrovnû nad 1 kV a men‰í 
neÏ 52 kV na úroveÀ nízkého napûtí je 7 m od stanice, ochranné pásmo elektrické stanice kompaktní a zdûné s 
pfievodem napûtí z úrovnû nad 1 kV a men‰í neÏ 52 kV na úroveÀ NN je 2 m od stanice a ochranné pásmo elektrické 
stanice vestavûné je 1 m od obrysu obestavûní.

Pozn.: Takto definovaná pásma se vztahují prakticky pouze na nová zafiízení, neboÈ v § 98 zák. ã. 458/2000 
se uvádí, Ïe ochranná pásma stanovená podle dosavadních právních pfiedpisÛ se nemûní po nabytí úãinnosti zákona. 
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10.3.2. Zásobování zemním plynem

Mûsto bylo nejprve zásobováno vysokotlak˘m plynovodem DN 200 „Bavorynû - Pfiíbram“. Po zprovoznûní 
podzemního zásobníku Háje s pfiívodem VVTL DN 500“Zvûstov - KZP Háje“ bylo moÏno propojit oba systémy VTL 
fiadem DN 300/200 podél v˘chodního okraje mûsta a navrhnout dal‰í VTL-RS 7000.

Z územního plánu mûsta Pfiíbram dále vypl˘vá, Ïe rozvojové lokality budou pfiipojeny na STL plynovody.
V pfiípadû fie‰eného území Fantovy louky (lokality 1B2 a 1B4) je pfiipojovacím bodem pro stfiedotlak˘ plynovod prostor 
kfiiÏovatky ulice ÎiÏkova v místní ãásti Nová Hospoda.

Z tohoto místa bude pfiipojovací STL plynovod veden v krátkém úseku soubûÏnû s ulicí ÎiÏkova a dále 
budou distribuãní fiady stl plynovodní sítû rozvinuty po celém území Fantovy louky v celkové délce 4800 m.

ProtoÏe zemní plyn bude zejména vyuÏíván jako zdroj pro vytápûní, doporuãuje se v ãástech navrÏené 
zástavby bytov˘mi domy realizace centrálních zdrojÛ tepla, pokud to umoÏní investorské vztahy.

Potfieba zemního plynu:

Druh potfieby: prÛmûrná roãní poãet jednotek roãní potfieba
specifická potfieba (m3/rok)
(m3/rok)

__________________________________________________________________________________________________________
- byty (vafiení, pfiíprava TUV, vytápûní) 3000 567 1700000
- obãanská vybavenost (odhad)   300000
__________________________________________________________________________________________________________
celkem 2000000

 
Ochranná a bezpeãnostní pásma plynárensk˘ch zafiízení (dle zák. ã. 458/2000 Sb., tzv. energetick˘ zákon):
Ochranné pásmo u nízkotlak˘ch a stfiedotlak˘ch plynovodÛ a plynovodních pfiípojek, jimiÏ se rozvádí plyn v 

zastavûném území obce, je 1 m na obû strany od pÛdorysu, ochranné pásmo u ostatních plynovodÛ a plynovodních 
pfiípojek je 4 m na obû strany od pÛdorysu, ochranné pásmo u technologick˘ch objektÛ je 4 m na v‰echny strany od 
pÛdorysu. Bezpeãnostní pásmo VTL plynovodu do DN 100 vãetnû ãiní 15 m na obû strany od pÛdorysu, bezpeãnostní 
pásmo VTL plynovodu nad DN 100 do DN 250 vãetnû ãiní 20 m na obû strany od pÛdorysu. Bezpeãnostní pásmo 
plynov˘ch regulaãních stanic vysokotlak˘ch je 10 m na v‰echny strany od pÛdorysu.

 10.4. Telekomunikace, pfienos informací    

Z územního plánu mûsta Pfiíbram vypl˘vá, Ïe uzlov˘ telekomunikaãní obvod Pfiíbram má jiÏ plnû 
vybudovanou digitální síÈ v systému ISDN, s centrální ústfiednou a vedlej‰ími ústfiednami po obvodû mûsta. Právû na 
jednu z tûchto ústfieden, nacházející se poblíÏ severozápadního okraje území „Fantova louka“, budou pfiipojeny rozvody 
místní telekomunikaãní sítû pro obsluhu fie‰eného území.  

Celková délka navrÏen˘ch telekomunikaãních kabelÛ pro obsluhu rozvojového území Fantova louka 
(lokality 1B2, 1B4) ãiní 6500 m.  
 Trasa telekomunikaãních kabelÛ místní sítû mÛÏe b˘t sdruÏena s dal‰ími trasami zafiízení pro pfienos 
informací (napfi. kabelová televize, místní rozhlas a pod.).             

Z hlediska radiokomunikací je moÏno konstatovat, Ïe fie‰ené území je pokryto televizním a rozhlasov˘m 
signálem, i signálem v‰ech stávajících operátorÛ mobilních telefonních sítí.

Ochranná pásma telekomunikaãních vedení (dle zák. ã. 151/2000 Sb., resp. ã. 127/2005 Sb.):
Ochranné pásmo podzemních telekomunikaãních vedení ãiní 1,5 m po stranách krajního vedení.

10.5. Koordinace inÏen˘rsk˘ch sítí

Cílem koordinace v úrovni koncepãního fie‰ení je pfiedvídat a pfiedcházet v‰em potenciálním váÏn˘m 
konfliktÛm a stfietÛm zájmÛ. Rozumí se nejen stfietÛm prostorov˘m, ale i moÏn˘m disproporcím v objektivnû existujících 
vztazích a v uÏit˘ch rozhodovacích postupech. V˘znamná je napfi. koordinace inÏen˘rsk˘ch sítí ve vazbû na místní 
komunikace, pfiípadnû na jiné moÏné pfiekáÏky a vzájemná koordinace jednotliv˘ch druhÛ inÏen˘rsk˘ch sítí v souladu s 
âSN 73 6005. Optimálním fie‰ením se dnes jeví uÏití rÛzn˘ch typÛ sdruÏen˘ch tras, napfi. univerzálních multikanálÛ 
apod. V pfiípadech pouÏití klasického zpÛsobu ukládání lze rovnûÏ pfiipomenout nezbytnost vãasného osazení 
ochrann˘ch konstrukcí pro kfiíÏení tras inÏen˘rsk˘ch sítí s komunikacemi a vãasnou pfiípravu dopravnû inÏen˘rsk˘ch 
opatfiení pro realizaci jednotliv˘ch zámûrÛ.

Prostorové uspofiádání sítí technického vybavení v prostoru místních komunikací musí odpovídat 
âSN 73 6505, s pfiihlédnutím k technickému pfiedpisu MDS âR TP 103 „Obytné zóny, 1998“. 

Uspofiádání inÏen˘rsk˘ch sítí ve vefiejném prostoru místních komunikací nabízí 3 vzorové pfiíãné fiezy  viz. 
pfiíloha ã.2 (v pfiípadû dal‰ích modifikací uliãních profilÛ pÛjde o fie‰ení analogické).

11. Zne‰kodÀování odpadÛ

Systém sbûru, tfiídûní a zne‰kodÀování komunálního a  stavebního odpadu i nebezpeãn˘ch sloÏek odpadu 
je upraven v souladu s platnou legislativou pfiedpisy Mûsta Pfiíbram. 

Tento systém bude rozvinut i po fie‰eném území Fantova louka (vã. umístûní kontejnerÛ pro tfiídûn˘ 
odpad).

12. Ochrana a dob˘vání nerostn˘ch surovin

Dle zadání nejsou v fie‰eném území evidována chránûná loÏisková území, ani poddolovaná území (dle zák. 
ã. 44/1988 Sb., v platném znûní). 

Nejsou stanoveny pozemky pro tûÏbu nerostÛ, neboÈ tûÏba nepfiipadá v úvahu.

14



13. Vymezení ploch vefiejnû prospû‰n˘ch staveb

(1) Jsou vymezeny, v souladu se schválen˘m ÚP Mûsta Pfiíbram, tyto vefiejnû prospû‰né stavby (VPS):

místní komunikace III. tfiídy (funkãní tfiída C 1), kategorie MO 11,5/40
DI-22 pátefiní komunikace v rozvojové lokalitû 1B2
DI-23 spojka pátefiní komunikace s ÎiÏkovou ulicí
DI-24 spojka pátefiní komunikace s ulicí Frantova louka
DI-25 pátefiní komunikace v rozvojové lokalitû 1B4

vedení VN 22 kV a distribuãní trafostanice
N-TS4 distribuãní trafostanice v rozvojové lokalitû 1B2
N-TS5 distribuãní trafostanice v rozvojové lokalitû 1B2
N-TS6 distribuãní trafostanice v rozvojové lokalitû 1B2
N-TS7 distribuãní trafostanice v rozvojové lokalitû 1B2
N-TS8 distribuãní trafostanice v rozvojové lokalitû 1B4
N-TS9 distribuãní trafostanice v rozvojové lokalitû 1B4
N-TS10 distribuãní trafostanice v rozvojové lokalitû 1B4
- podzemní kabelové vedení VN 22 kV

stoka vefiejné kanalizace
TK1 sbûraã Fantova Louka

(2) Rozsah ploch urãen˘ch pro realizaci vefiejnû prospû‰n˘ch staveb je vyznaãen ve v˘kresu ã. 7 (Vymezení
ploch vefiejnû prospû‰n˘ch staveb, asanací a asanaãních úprav).

(3) Zafiazení mezi vefiejnû prospû‰né stavby je podkladem pro pfiípadné vyvlastnûní pozemkÛ nebo
staveb podle § 108 odst. 2 písm. a) zákona ã. 50/1976 Sb. o územním plánování a stavebním fiádu v
platném znûní, pokud nebude moÏno fie‰ení majetkoprávních sporÛ dosáhnout dohodou.

14. Vymezení ploch asanací a asanaãních úprav

(1) Jsou vymezeny tyto asanace:

A 1 budovy na pozemku ã. 1383
A 2 budova na pozemku ã. 1379
- trasy vedení elektro VN 22 kV

(2) Rozsah tras vedení elektro VN 22 kV urãen˘ch ke zru‰ení je vyznaãen ve v˘kresu ã. 7 (Vymezení ploch
vefiejnû prospû‰n˘ch staveb, asanací a asanaãních úprav).

15. PoÏární ochrana a ochrana obyvatel

15.1. PoÏární ochrana
PoÏární ochrana je zaji‰tûna v˘jezdem vozidel Hasiãského záchranného sboru Pfiíbram.
Potfieba poÏární vody bude v fie‰eném území „Fantova louka“ kryta kombinovanû, tj. s vyuÏitím hydrantÛ na 

navrÏeném vefiejném vodovodu, pfiípadnû odbûrem vody ze stávajících poÏárních nádrÏí na území mûsta Pfiíbram 
(nacházejících se mimo fie‰ené území). 

Pfiístupové komunikace pro poÏární techniku jsou totoÏné se stávajícími a navrÏen˘mi komunikacemi v 
této hierarchii: silnice II. a místní komunikace II. tfiídy, místní komunikace III. tfiídy, pfiístupové komunikace.

Pfii realizaci jednotliv˘ch staveb je tfieba vycházet z platn˘ch pfiedpisÛ a ke kaÏdé akci pfiedkládat poÏárnû 
bezpeãnostní fie‰ení dle § 18 vyhlá‰ky ã. 132/1998 Sb.

15.2. Ochrana obyvatel
Viz. samostatná „DoloÏka civilní ochrany. 

16. Vyhodnocení pfiedpokládan˘ch dÛsledkÛ navrhovaného fie‰ení

16.1. Îivotní prostfiedí, zdravé Ïivotní podmínky

Návrhem nejsou dotãena Ïádná stávající chránûná území pfiírody, ani prvky ÚSES (dle ÚP mûsta Pfiíbram). 
Uspofiádání lokality poãítá s umístûním v˘znamn˘ch ploch vefiejné zelenû.

Pozn.: v hlavním v˘kresu V.3 je vyznaãena hranice v˘skytu chránûn˘ch rostlin v minimální verzi navrÏeného 
VKP. VKP není v souãasné dobû vyhlá‰en. Pfii správních fiízeních bude postupováno podle platné legislativy na úseku 
ochrany Ïivotního prostfiedí.

Vodní toky se v fie‰eném území nevyskytují.

Z hlediska ochrany ovzdu‰í musí b˘t pfii v‰ech ãinnostech v fie‰eném území musí b˘t respektována a 
dodrÏována práva a povinnosti vypl˘vající ze zákona ã. 86/2002 Sb. (dále jen zákon), nafiízení vlády ã. 350/2002 Sb. - 
354/2002 Sb. a vyhlá‰ek MÎP ã. 355/2002 Sb. - 358/2002 Sb. Vytápûní staveb v lokalitû Fantova louka bude fie‰eno 
pfieváÏnû spalováním zemního plynu,, doporuãuje se v ãástech navrÏené zástavby bytov˘mi domy realizace centrálních 
zdrojÛ tepla, pokud to umoÏní investorské vztahy.

Celé fie‰ené území bude zásobováno pitnou vodou z vefiejného vodovodu (z vodojemu Husa 
prostfiednictvím AT-stanice).

NavrÏená zástavba v lokalitû „Fantova louka“ je uspofiádána tak, aby byly v maximální moÏné mífie 
eliminovány negativní úãinky hluku ze silniãní dopravy na obytné stavby.
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16.2. Zemûdûlsk˘ pÛdní fond

¤e‰ení lokality „Fantova louka“ navazuje na schválen˘ územní plán mûsta Pfiíbram. V jeho rámci byl jiÏ 
vydán souhlas k záboru ZPF, dále jsou uvedeny pouze upfiesÀující údaje.

DoplÀující údaje (vyznaãení stávajících kultur ZPF, hranice BPEJ apod.) jsou vyznaãeny ve v˘kresu V.6.

tab. 1 - PLOCHY NÁVRHOV¯CH LOKALIT A ZÁBOR ZPF

katastrální území oznaãení lokality dle ÚP celková plocha (ha) z toho ZPF (ha)
____________________________________________________________________________________________________________________________________
Pfiíbram 1B2 24,5878 23,4051
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
Pfiíbram 1B4 22,7159 19,2299
____________________________________________________________________________________________________________________________________
celkem 47,3037 42,6350

tab. 2 - BONITACE KULTUR ZEMùDùLSKÉ PÒDY DLE LOKALIT

katastrální území oznaãení lokality BPEJ plocha (ha) stupeÀ
dle ÚP pfiednosti

v ochranû
____________________________________________________________________________________________________________________________________
Pfiíbram 1B2 5.27.11 4,8955 IV

5.47.00 14,8069 II
5.48.11 1,1223 IV
5.67.01 2,5804 V

____________________________________________________________________________________________________________________________________
Pfiíbram 1B4 5.26.11 5,2620 II

5.27.14 0,9313 V
5.37.55 3.6179 V
5.47.00 0,5349 II
5.48.11 8,1481 IV
5.67.01 0,7357 V

____________________________________________________________________________________________________________________________________
celkem 42,6350

tab. 3 - SOUHRNN¯ P¤EHLED STRUKTURY PÒDNÍHO FONDU DLE LOKALIT

katastrální území oznaãení funkãní v˘mûra zem. zastavûná
lokality vyuÏití pÛdy celkem plocha
dle ÚP (návrh) (ha) (ha)

____________________________________________________________________________________________________________________________________
Pfiíbram 1B2 Bb 5,8352 1,6240

Br 5,6678 0,8700
Ov 2,0794 1,1437
G 0,2296 0,2000
Zel 3,2677 -
Tech 0,1072 0,0300
Kom 6,5170 -

_____________________________________________________________________________________________________________________________________
Pfiíbram 1B4 Br 8,1434 1,0200

Zel 0,4613 -
Za* 6,7352 -
Tech 0,2047 0,0300
Kom 3,3865 -

____________________________________________________________________________________________________________________________________
celkem 42,6350 4,9177

Zkratky pro funkãní vyuÏití:
Bb - území bydlení - bytové domy, Br - území bydlení - rodinné domy, Ov - plochy vefiejného vybavení, G - garáÏe, Zel - plochy vefiejnû 

pfiístupné zelenû, Za* - zahrady, Tech - plochy technického vybavení, Kom - místní komunikace (vãetnû pomocn˘ch dopravních ploch).

Pozn.: * ....................................... zmûna kultury ZPF.

16.3. Pozemky urãené k plnûní funkcí lesa

Na jihov˘chodním okraji fie‰eného území se nachází drobná lesní enkláva, která zÛstane zachována.
Z hlediska kategorií lesa se jedná (dle schváleného ÚP) cca z 50% o les zvlá‰tního urãení a z cca 50% o les 
hospodáfisk˘.

Nejsou navrÏeny Ïádné stavby na pozemcích urãen˘ch k plnûní funkcí lesa.

Ochrana lesÛ:
Dle § 14, odst. 2, zákona ã. 289/1995 Sb., v platném znûní, je tfieba souhlas orgánu státní správy lesÛ i k
dotãení pozemkÛ do vzdálenosti 50 m od okraje lesa (vyznaãeno ve v˘kresech). 
Dále je ve v˘kresech vyznaãena hranice 30 m od okraje lesa jako OP lesa vypl˘vající ze schváleného 
Územního plánu mûsta Pfiíbrami).

17. Návrh lhÛt aktualizace 
LhÛty aktualizace jsou navrÏeny ve 4 - let˘ch cyklech (volební období). Pfii této aktualizaci se posoudí, zda 

se nezmûnily podmínky, za kter˘ch byla ÚPD zpracována a schválena a provede o tom záznam do dokladové ãásti ÚPD. 
Pokud se zjistí, Ïe k tûmto zmûnám do‰lo, navrhne pofiizovatel schvalujícímu orgánu zpracování zmûny ÚPD. Tento 
návrh na zmûnu ÚPD mÛÏe pofiizovatel v‰ak pfiedloÏit schvalujícímu orgánu kdykoliv.
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18. Odhad investic do dopravní a technické infrastruktury

Orientaãnû jsou stanoveny náklady pro celou lokalitu „Fantova louka“ (1B2 a 1B4 dle ÚP Pfiíbram), s vyuÏitím zdroje 
www.uur.cz - prÛmûrné ceny dopravní a technické infrastruktury.

investice mûrná prÛmûrná poãet ocenûní 
jednotka jednotková jednotek (mil. Kã)

cena
(tis. Kã/j.) 

__________________________________________________________________________________________________________
a b c d e = c x d (/1000)
__________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________
doprava
__________________________________________________________________________________________________________
úpravy stávajících silnic a kfiiÏovatky 1 kfiiÏ. 3.000 2 6,000
__________________________________________________________________________________________________________
místní komunikace C1 - MO 11,5/40 (*) 1 b.m 24,0 2140 51,360
místní komunikace C2 - MO 8/40 (*) 1 b.m 15,6 2500 39,000
místní komunikace C3 - MO 6,5/30 (*) 1 b.m 12,0 1150 13,800
místní komunikace D1 - MD (zpevnûné) 1 b.m 4,5 350 1,575
__________________________________________________________________________________________________________
cyklostezka (pfieváÏnû nezpevnûná) 1 b.m 0,8 960 0,768
__________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________
doprava celkem 112,503
__________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________
technická infrastruktura
__________________________________________________________________________________________________________
vodovod (**) 1 b.m 2,7 4900 13,230
__________________________________________________________________________________________________________
oddílná de‰Èová kanalizace - pátefiní stoky (**) 1 b.m 8,0 1800 14,400
oddílná de‰Èová kanalizace - ostatní stoky 1 b.m 5,5 3200 17,600
oddílná spla‰ková kanalizace - pátefiní stoky (**) 1 b.m 8,0 1600 12,800
oddílná spla‰ková kanalizace - ostatní stoky 1 b.m 5,5 3000 16,500
__________________________________________________________________________________________________________
zru‰ení el. vedení VN 22 kV 1 b.m 0,5 3680 1,840
distribuãní trafostanice 1 ks 700 7 4,900
elektro VN 22 kV 1 b.m 3,2 2400 7,680
elektro NN 1 b.m 1,2 4000 4,800
__________________________________________________________________________________________________________
plynovod 1 b.m 2,2 4800 10,560
__________________________________________________________________________________________________________
sdûlovací kabely 1 b.m 1,3 6500 8,450
__________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________
technická infrastruktura celkem 112,760
__________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________
„Fantova louka“ celkem 225,263
__________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________

(*) ..... vã. zafiízení dopravy v klidu
(**) ..... pouze zafiízení v rámci fie‰eného území
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C. NÁVRH ZÁVAZNÉ âÁSTI

âÁST PRVNÍ - ÚVODNÍ USTANOVENÍ

âlánky 1 a 2 budou doplnûny aÏ do vyhlá‰ky o závazn˘ch ãástech (ãlánek 1 - úãel vyhlá‰ky, ãlánek 2 - 
rozsah platnosti).

âlánek 3 Vymezení základních pojmÛ

(1) V fie‰eném území jsou urbanistickou studií rozli‰ovány:
a) z hlediska funkãního uspofiádání:

- polyfunkãní plochy,
- monofunkãní plochy,

b) z hlediska zastavitelnosti:
- urbanizované plochy (souãasnû zastavûné území obce a zastavitelná území),
- neurbanizované plochy,

c) z hlediska dal‰ího v˘voje:
- stabilizované plochy,
- nestabilizované plochy (rozvojové lokality).

d) z hlediska prostorového uspofiádání:
- plochy s rozdíln˘mi regulativy prostorového vyuÏití.

(2) Dále se vymezují pojmy:
a) neru‰ící zafiízení:

Neru‰ícím zafiízením se rozumí zafiízení, jehoÏ negativní úãinky a vlivy staveb a zafiízení
nenaru‰ují provoz a uÏívání staveb a zafiízení ve svém okolí a které nezhor‰uje kvalitu
Ïivotního prostfiedí v okolí a okolních stavbách nad pfiípustnou míru, danou obecnû platn˘mi
pfiedpisy.

b) drobná v˘roba:
Drobnou v˘robou se rozumí v˘robní zafiízení nebo zafiízení v˘robních sluÏeb v malém rozsahu
co do v˘mûry pozemku, poãtu zamûstnancÛ a objemu pfiepravy, která mohou b˘t, jako
neru‰ící zafiízení, umísÈována v pfiímém sousedství jin˘ch staveb (zejména pak staveb
urãen˘ch k trvalému pobytu osob) nebo jako souãást takov˘ch staveb.

c) stavební ãára:
Stavební ãarou se rozumí minimální moÏná vzdálenost obvodového plá‰tû prvního podlaÏí v 
úrovni terénu od spoleãné hranice stavebního pozemku a obsluÏné komunikace - viz. 
vyznaãení v hlavním urbanistickém v˘kresu.

âÁST DRUHÁ - ¤E·ENÉ ÚZEMÍ

âlánek 4 Urbanistická koncepce

(1) V fie‰eném území budou dodrÏovány a plnûny tyto obecné zásady:
a) Z morfologického hlediska je severní ãást fie‰eného území mírn˘m svahem orientovan˘m k 

jihu a zb˘vající ãást smûfiuje k zalesnûné dominantû na jihov˘chodním okraji fie‰eného území.
Trasování navrÏen˘ch místních komunikací sleduje charakteristiku vrstevnic.

b) S pfiihlédnutím k zaãlenûní do urbanistické struktury mûsta Pfiíbram urãuje charakter návrhu
fie‰eného území blízkost Svaté Hory, situování nadfiazen˘ch komunikací, uspofiádání zástavby
v sousedství lokality Fantova Louka a dále charakter území zástavby severov˘chodnû od
lokality (·ibeniãní vrch) s  v˘raznou diagonální orientací. Diagonálnû - radiální uspofiádání
komunikací bude vyuÏito i pfii zástavbû na vût‰inû fie‰eného území jako reflexe na okolní
v˘‰kové dominanty Svatá Hora a ·ibeniãní vrch.

c) Prostorovou dominantou ‰ir‰ího území je národní kulturní památka Svatá Hora. K ní budou 
orientovány hlavní vefiejné prostory v fie‰eném území.

d) Cílem fie‰ení je doplnit zástavbu na jihov˘chodním okraji mûsta Pfiíbram. Parametry 
uspofiádání lokality Fantova louka proto budou podporovat charakter mûstské zástavby.

e) V pfiípadû ÎiÏkovy ulice musí b˘t rozvinut charakter mûstské tfiídy (objekty obãanské 
vybavenosti, uspofiádání staveb). V dal‰ích ãástech území bude dodrÏena hierarchie prostorÛ 
od hlavních vefiejn˘ch, pfies ostatní vefiejné aÏ po soukromé.

f) Zvlá‰tní dÛraz musí b˘t kladen na ochranu stávajících pfiírodních prvkÛ na jihov˘chodû
fie‰eného území a doprovodn˘ porost stávající cesty uprostfied fie‰eného území (mezi
rozvojov˘mi lokalitami 1B2 a 1B4).

(2) Schválen˘m ÚP Mûsta Pfiíbram je zastavitelné území zasahující do fie‰eného území zahrnuto do dvou
rozvojov˘ch lokalit 1B2 (severní ãást fie‰eného území) a 1B4 (jiÏní ãást fie‰eného území). Hranici tûchto
rozvojov˘ch lokalit tvofií stávající místní komunikace s doprovodnou zelení procházející stfiedem fie‰eného
území ve smûru západ-v˘chod.

SZÚO zastavitelné území plocha m2
rozvojová lokalita 1B2 9 879,8 235 997,9 245 877,7
rozvojová lokalita 1B4 - 204 315,4 227 159,6
fie‰ené území 9 879,8  440 313,3  473 037,4

(3) ¤e‰ené území je návrhem urbanistické studie dále ãlenûno na tyto jednotlivé sektory a ãásti:

sektor ãást funkce
S 1 - území komerãnû industriálních zón, stav

A plochy vefiejného vybavení
- plochy místních komunikací
- plochy vefiejnû pfiístupné zelenû

sektor ãást funkce
S 2 A území bydlení - bytové domy (A)

B území bydlení - bytové domy (A)
C území bydlení - bytové domy (B)
D území bydlení - bytové domy (B)
- plochy místních komunikací
E plochy technického vybavení
F plochy technického vybavení
- plochy vefiejnû pfiístupné zelenû
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sektor ãást funkce
S 3 A území bydlení - bytové domy (B)

B území bydlení - rodinné domy (A)
C území bydlení - rodinné domy (A)
D území bydlení - rodinné domy (A)
E plochy vefiejného vybavení
- plochy místních komunikací
F plochy technického vybavení
- plochy vefiejnû pfiístupné zelenû

sektor ãást funkce
S 4 A území bydlení - rodinné domy (A)

B území bydlení - rodinné domy (A)
C území bydlení - rodinné domy (A)
- plochy místních komunikací
- plochy vefiejnû pfiístupné zelenû

sektor ãást funkce
S 5 A území bydlení - rodinné domy (A)

B území bydlení - rodinné domy (B)
C území bydlení - rodinné domy (B)
D plochy technického vybavení
- plochy místních komunikací
- plochy vefiejnû pfiístupné zelenû

sektor ãást funkce
S 6 A území bydlení - rodinné domy (A)

- území bydlení - zahrady
- plochy místních komunikací

sektor ãást funkce
S 7 A území bydlení - rodinné domy (A)

B území bydlení - rodinné domy (A)
C území bydlení - rodinné domy (A)
D území bydlení - rodinné domy (A)
E území bydlení - rodinné domy (A)
- území bydlení - zahrady
F plochy technického vybavení
G plochy technického vybavení
- plochy místních komunikací
- plochy vefiejnû pfiístupné zelenû

sektor ãást funkce
S 8 - plochy ZPF (zemûdûlského pÛdního fondu), stav

- ostatní plochy (plochy krajinné zelenû), stav
A území bydlení - rodinné domy (A)
B území bydlení - rodinné domy (A)
C území bydlení - rodinné domy (A)  
D území bydlení - rodinné domy (A)
E území bydlení - rodinné domy (A)
F území bydlení - rodinné domy (B)
- území bydlení - zahrady
G plochy technického vybavení
- plochy místních komunikací
- plochy vefiejnû pfiístupné zelenû
- ostatní plochy (plochy krajinné zelenû)

sektor ãást funkce
S 9 - plochy PUPFL (pozemky urãené k plnûní funkcí lesa), stav

- plochy ZPF (zemûdûlského pÛdního fondu), stav
A území bydlení - rodinné domy (A)
- území bydlení - zahrady
- plochy místních komunikací
- ostatní plochy (plochy krajinné zelenû)

âlánek 5 VyuÏití ploch a pozemkÛ, jejich uspofiádání

(1) Schválen˘m ÚP Mûsta Pfiíbram je ãást fie‰eného území zahrnuta do stabilizovan˘ch ploch (polyfunkãní
území a monofunkãní plochy, ve kter˘ch bude po dobu platnosti územního plánu zachováno stávající
pfievaÏující funkãní vyuÏití). Jde o plochy území komerãnû-industriálních zón (severní okraj fie‰eného
území) a plochy pfiírodních území - lesní pÛdní fond (LPF). Pro takto vymezené plochy funkãního vyuÏití
platí ustanovení a regulaãní poÏadavky vymezené ÚP Mûsta Pfiíbram, které nejsou návrhem urbanistické
studie dále doplÀovány a specifikovány.

Pozn.: V návrhu jsou plochy pfiírodních území - lesní pÛdní fond (LPF) oznaãeny jako plochy PUPFL
(pozemky urãené k plnûní funkcí lesa).

(2) Obû rozvojové lokality (1B2 a 1B4) zasahující do fie‰eného území jsou návrhem ÚP vymezeny jako
polyfunkãní území: obytné území mûstského charakteru. Charakteristika funkãního vyuÏití ploch obytn˘ch
území mûstského charakteru je uvedena v návrhu ÚP Mûsta Pfiíbram (kapitola ã. 8 FUNKâNÍ REGULACE
ÚZEMÍ).

(3) Funkãní plochy obytné území mûstského charakteru jsou návrhem urbanistické studie dále ãlenûny dle
pfievaÏujícího funkãního vyuÏití na:

a) Území bydlení - bytové domy (A, B, C):
Území je urãeno pro bydlení v bytov˘ch domech.

Plochy území je pfiípustné vyuÏívat pro:
- bytové domy,
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- neru‰ící zafiízení vefiejného vybavení,
- plochy zelenû a dûtsk˘ch hfii‰È,
- pfiístupové komunikace a zafiízení dopravy v klidu (garáÏe pro motorová vozidla, parkovací a odstavná

stání) slouÏící pro dopravní obsluhu a potfieby tûchto území a jednotliv˘ch pozemkÛ,
- zafiízení technické infrastruktury slouÏící pro obsluhu tûchto území.

Plochy území je podmínûnû pfiípustné vyuÏívat pro (podmínkou pro vyuÏití je souhlas pfiíslu‰ného
stavebního úfiadu):
- drobné stavby a plochy plnící doplÀkovou funkci k bydlení.

b) Území bydlení - rodinné domy (A, B):
Území je urãeno pro bydlení v rodinn˘ch domech.

Plochy území je pfiípustné vyuÏívat pro:
- rodinné domy,
- zahrady,
- drobné stavby a plochy plnící doplÀkovou funkci k bydlení,
- neru‰ící zafiízení vefiejné vybavenosti,
- komunikace a zafiízení dopravy v klidu (garáÏe pro motorová vozidla, parkovací a odstavná stání)

slouÏící pro dopravní obsluhu a potfieby tûchto území a jednotliv˘ch pozemkÛ,
- zafiízení technické infrastruktury slouÏící pro obsluhu tûchto území.

Plochy území je podmínûnû pfiípustné vyuÏívat pro (podmínkou pro vyuÏití je souhlas pfiíslu‰ného
stavebního úfiadu):
- vefiejné ubytování,
- bytové domy.

c) Území bydlení - zahrady:
Plochy území je pfiípustné vyuÏívat pro:
- zahrady,
- drobné stavby a plochy plnící doplÀkovou funkci k bydlení.

Plochy území je podmínûnû pfiípustné vyuÏívat pro (podmínkou pro vyuÏití je souhlas pfiíslu‰ného
stavebního úfiadu):
- komunikace a zafiízení dopravy v klidu (garáÏe pro motorová vozidla, parkovací a odstavná stání)

slouÏící pro dopravní obsluhu a potfieby tûchto území a jednotliv˘ch pozemkÛ.

d) Plochy vefiejného vybavení:
Plochy je pfiípustné vyuÏívat pro:
- zafiízení státní správy, ‰kolství, církve, kultury, sportu, po‰t, bezpeãnosti, sociální péãe, zdravotnictví, vûdy

a v˘zkumu, administrativy, obchodu, sluÏeb, vefiejného ubytování a stravování a drobné v˘roby.
- plochy zelenû a dûtsk˘ch hfii‰È,
- komunikace a zafiízení dopravy v klidu (garáÏe pro motorová vozidla, parkovací a odstavná stání)

slouÏící pro dopravní obsluhu a potfieby tûchto území,
- zafiízení technické infrastruktury slouÏící pro obsluhu tûchto území.

e) Plochy vefiejného vybavení - garáÏe:
Plochy je pfiípustné vyuÏívat pro:
- komunikace a zafiízení dopravy v klidu (garáÏe pro motorová vozidla, parkovací a odstavná stání),
- zafiízení technické infrastruktury,

Plochy je podmínûnû pfiípustné vyuÏívat pro (podmínkou pro vyuÏití je souhlas pfiíslu‰ného stavebního
úfiadu):
- zafiízení administrativy, obchodu a sluÏeb.

f) Plochy místních komunikací:
Plochy je pfiípustné vyuÏívat pro:
- plochy místních komunikací (vãetnû zastávek autobusové dopravy),
- zafiízení dopravy v klidu (parkovací a odstavná stání),
- vedení liniov˘ch tras zafiízení technické infrastruktury,
- doprovodnou a ochrannou liniovou zeleÀ.

Plochy místních komunikací je pfiípustné vyuÏívat jen ve shodû s jejich podrobnûj‰ím urãením, které je
vyznaãeno ve v˘kresu ã. 4 Dopravní infrastruktura.

g) Plochy technického vybavení:
Plochy je pfiípustné vyuÏívat pro stavby a zafiízení slouÏící:
- zásobování vodou,
- ãi‰tûní odpadních vod,
- zásobování elektrickou energií,
- zásobování plynem,
- poskytování telekomunikaãních sluÏeb,
- plochy zelenû,
- pfiístupové komunikace.

Liniová vedení technické infrastruktury je pfiípustné vést i jinou plochou.

h) Plochy vefiejnû pfiístupné zelenû:
Plochy vefiejnû pfiístupné zelenû jsou plochy, z jejichÏ uÏívání nelze nikoho vylouãit a které musí b˘t
pfiístupné bez omezení.

Plochy je pfiípustné vyuÏívat pro:
- vefiejnû pfiístupnou zeleÀ (zatravnûné plochy, v˘sadbu kvûtin, kefiÛ a stromÛ),
- umístûní nezpevnûn˘ch parkov˘ch cest,
- odpoãinkové plochy s laviãkami,
- ohrazená dûtská hfii‰tû vãetnû pískovi‰È,
- umístûní objektÛ zahradní architektury (pomníky a sochy, altány a pavilony),
- vodní plochy a díla plnící estetickou funkci,
- vedení liniov˘ch tras zafiízení technické infrastruktury,
- pfiístupové komunikace k pfiilehl˘m stavbám.
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Plochy je podmínûnû pfiípustné vyuÏívat pro (podmínkou pro vyuÏití je spoleãn˘ souhlas obce a
pfiíslu‰ného stavebního úfiadu):
- víceúãelová hfii‰tû pro míãové hry.

i) Ostatní plochy (plochy krajinné zelenû):
Plochy je pfiípustné vyuÏívat pro:
- zatravnûné plochy krajinné zelenû s v˘sadbou kefiÛ a stromÛ,
- umístûní nezpevnûn˘ch parkov˘ch cest,
- umístûní odpoãinkov˘ch zafiízení,
- vedení liniov˘ch tras zafiízení technické infrastruktury.

j) Plochy zemûdûlského pÛdního fondu:
Plochy zemûdûlského pÛdního fondu jsou plochy urãené k zemûdûlskému vyuÏití.

Plochy je pfiípustné vyuÏívat pro:
- ornou pÛdu, trvalé travní porosty, zahrady a sady,
- úãelové komunikace urãené pro obsluhu tûchto ploch,
- vedení liniov˘ch tras zafiízení technické infrastruktury.

Zmûny kultur zemûdûlského pÛdního fondu jsou podmínûnû pfiípustné. Podmínkou je souhlas pfiíslu‰ného
orgánu ochrany zemûdûlského pÛdního fondu.

k) Pro v‰echna území a plochy platí, Ïe nepfiípustné je takové vyuÏití, které není stanoveno jako pfiípustné
nebo podmínûnû pfiípustné.

l) Uspofiádání funkãního vyuÏití ploch je vymezeno ve v˘kresu ã. 3 (Hlavní v˘kres).

(4) a) Pro plochy funkãního vyuÏití území bydlení - bytové domy (A), území bydlení - bytové domy (B), území
bydlení - rodinné domy (A), území bydlení - rodinné domy (B) je navrÏeno ãlenûní tûchto ploch na
jednotlivé pozemky. âlenûní dal‰ích ploch na jednotlivé pozemky má charakter doporuãení. 

b) Uspofiádání pozemkÛ je vyznaãeno ve v˘kresu ã. 3 (Hlavní v˘kres).

(5) a) Urbanizované plochy tvofií souãasnû zastavûné území obce (SZÚO) a zastavitelná území.
V urbanizovaném území je moÏno umísÈovat a povolovat stavby, povolovat jejich zmûny a povolovat
zmûny jejich uÏívání.

b) Neurbanizované plochy tvofií v‰echny zb˘vající plochy, tzn. plochy nezahrnuté do území urbanizovan˘ch.

V neurbanizovaném území je pfiípustné realizovat:
- stavby a jiná opatfiení potfiebná ke zpfiístupnûní pozemkÛ, k ochranû a zúrodnûní pÛdního fondu,

k ochranû Ïivotního prostfiedí, zvelebení krajiny a zv˘‰ení její ekologické stability dle schválen˘ch
pozemkov˘ch úprav,

- liniové stavby inÏen˘rsk˘ch sítí,
- doprovodnou liniovou zeleÀ.

V neurbanizovaném území je podmínûnû pfiípustné realizovat (podmínkou je spoleãn˘ souhlas
pfiíslu‰ného orgánu ochrany pfiírody a stavebního úfiadu):
- na plochách zelenû a na plochách zemûdûlského pÛdního fondu, stavby do 30 m2 zastavûné plochy

a 5 m v˘‰ky, pokud tyto stavby pfiímo souvisí s obhospodafiováním okolních pozemkÛ.
 - ohradníky z pfiírodních materiálÛ nebo jiné ploty. Ohradníky a ploty nesmí zasahovat do vymezen˘ch

prvkÛ ÚSES a naru‰ovat systém úãelov˘ch komunikací.

(6) a) Stabilizované plochy jsou taková území, na nichÏ nedojde ke zmûnû funkãního vyuÏití jednotliv˘ch
polyfunkãních a monofunkãních ploch (v grafické ãásti oznaãeno jako stav).

b) V nestabilizovan˘ch plochách dojde k podstatné zmûnû ve funkãním vyuÏití jednotliv˘ch polyfunkãních
a monofunkãních ploch. Nestabilizované plochy tvofií rozvojové lokality (v grafické ãásti oznaãeno jako
návrh).

âlánek 6 Regulaãní prvky prostorového uspofiádání

(1) V fie‰eném území budou dodrÏovány prostorové regulativy vymezené ve schváleném ÚP Mûsta Pfiíbram
(kapitola 9 - Prostorová regulace území (smûrné regulativy) a kapitola 10 - Transformaãní a rozvojové
lokality (závazné regulativy)).

(2) Jsou stanoveny tyto poÏadavky na prostorové vyuÏití ploch:

a) umístûní staveb:
Pfii umísÈování staveb bude dodrÏena stavební ãára, obecné technické poÏadavky na v˘stavbu ve smyslu 
vyhlá‰ky ã.137/1989 Sb., ve znûní pozdûj‰ích pfiedpisÛ a maximální procento zastavûnosti dané Územním 
plánem mûsta Pfiíbrami, tzn. 30 % v rozvojové lokalitû 1B2 a 15 % v rozvojové lokalitû 1B4. 
Minimální odstup bytov˘ch domÛ v ãásti S3C a S3D od hranice pozemkÛ souvisejících se stávající obytnou 
zástavbou v místní ãásti Nová Hospoda bude 20 m.

b) podlaÏnost:

sektor ãást funkce max. poãet nadzemních podlaÏí
S 1 A plochy vefiejného vybavení 4 (ãást prostorovû související s ÎiÏkovou ulicí 

bude mít max. 3 nadzemní podlaÏí)

sektor ãást funkce max. poãet nadzemních podlaÏí
S 2 A území bydlení - bytové domy (A) 4

B území bydlení - bytové domy (A) 4
C území bydlení - bytové domy (B) 5 (z toho nejvy‰‰í podlaÏí ustupující nebo podkroví)
D území bydlení - bytové domy (B) 5 (z toho nejvy‰‰í podlaÏí ustupující nebo podkroví)
E plochy technického vybavení 1
F plochy technického vybavení 1
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sektor ãást funkce max. poãet nadzemních podlaÏí
S 3 A území bydlení - rodinné domy (A) 3 (nejvy‰‰í podlaÏí ustupující nebo podkroví)

B území bydlení - bytové domy (C) 5 (z toho nejvy‰‰í podlaÏí ustupující nebo podkroví)
C území bydlení - bytové domy (C) 5 (z toho nejvy‰‰í podlaÏí ustupující nebo podkroví,

nejv˘chodnûj‰í ãást bytov˘ch domÛ bude mít
max. 4 nadzemní podlaÏí, z toho nejvy‰‰í podlaÏí

ustupující nebo podkroví)
D území bydlení - bytové domy (C) 5 (z toho nejvy‰‰í podlaÏí ustupující nebo podkroví,

nejv˘chodnûj‰í ãást bytov˘ch domÛ bude mít
max. 4 nadzemní podlaÏí, z toho nejvy‰‰í podlaÏí

ustupující nebo podkroví)
E plochy vefiejného vybavení 4 (ãást prostorovû související s ÎiÏkovou ulicí 

bude mít max. 3 nadzemní podlaÏí)
F plochy vefiejného vybavení 3 (z toho nejvy‰‰í podlaÏí ustupující nebo podkroví)
G plochy vefiejného vybavení - garáÏe 4 (ãást prostorovû související s ÎiÏkovou ulicí 

bude mít max. 3 nadzemní podlaÏí)

sektor ãást funkce max. poãet nadzemních podlaÏí
S 4 A území bydlení - rodinné domy (A) 3 (z toho nejvy‰‰í podlaÏí ustupující nebo podkroví)

B území bydlení - rodinné domy (A) 3 (z toho nejvy‰‰í podlaÏí ustupující nebo podkroví)
C území bydlení - rodinné domy (A) 3 (z toho nejvy‰‰í podlaÏí ustupující nebo podkroví)

sektor ãást funkce max. poãet nadzemních podlaÏí
S 5 A území bydlení - rodinné domy (A) 3 (z toho nejvy‰‰í podlaÏí ustupující nebo podkroví)

B území bydlení - rodinné domy (A) 3 (z toho nejvy‰‰í podlaÏí ustupující nebo podkroví)
C území bydlení - rodinné domy (B) 3 (z toho nejvy‰‰í podlaÏí ustupující nebo podkroví)
D území bydlení - rodinné domy (B) 3 (z toho nejvy‰‰í podlaÏí ustupující nebo podkroví)
E plochy technického vybavení 1

sektor ãást funkce max. poãet nadzemních podlaÏí
S 6 A území bydlení - rodinné domy (A) 3 (z toho nejvy‰‰í podlaÏí ustupující nebo podkroví)

B území bydlení - rodinné domy (A) 3 (z toho nejvy‰‰í podlaÏí ustupující nebo podkroví)
C území bydlení - rodinné domy (A) 3 (z toho nejvy‰‰í podlaÏí ustupující nebo podkroví,

nejv˘‰e poloÏená fiada rodinn˘ch domÛ bude
 mít max. 2 nadzemní podlaÏí)

D plochy technického vybavení 1

sektor ãást funkce max. poãet nadzemních podlaÏí
S 7 A území bydlení - rodinné domy (A) 3 (z toho nejvy‰‰í podlaÏí ustupující nebo podkroví)

B území bydlení - rodinné domy (A) 3 (z toho nejvy‰‰í podlaÏí ustupující nebo podkroví)
C území bydlení - rodinné domy (A) 3 (z toho nejvy‰‰í podlaÏí ustupující nebo podkroví)
D území bydlení - rodinné domy (A) 3 (z toho nejvy‰‰í podlaÏí ustupující nebo podkroví)
E území bydlení - rodinné domy (A) 3 (z toho nejvy‰‰í podlaÏí ustupující nebo podkroví,

nejv˘‰e poloÏená fiada rodinn˘ch domÛ bude
 mít max. 2 nadzemní podlaÏí)

F území bydlení - rodinné domy (B) 3 (z toho nejvy‰‰í podlaÏí ustupující nebo podkroví)
G plochy technického vybavení 1

sektor ãást funkce max. poãet nadzemních podlaÏí
S 8 A území bydlení - rodinné domy (A) 2

B území bydlení - rodinné domy (A) 2
C plochy technického vybavení 1

c) Stfiecha:
Jsou pfiípustné stfiechy ploché i sklonité. Sklon sedlov˘ch stfiech na hlavních objektech bude 30 - 45°.
Asymetrické sedlové stfiechy nebo mansardové stfiechy nejsou pfiípustné.

d) Oplocení:
Pozemky rodinn˘ch domÛ a pozemky bytov˘ch domÛ v ãástech S2A a S2B mohou b˘t oploceny.

âlánek 7 Vymezení zastavitelného území

(1) Zastavitelné území je vymezeno v souladu se schválen˘m ÚP Mûsta Pfiíbram, jeho rozsah je vyznaãen ve
v˘kresu ã. 3 (Hlavní v˘kres).

âlánek 8 Omezení zmûn v uÏívání staveb a pozemkÛ

(1) Na pozemcích, v zafiízeních a objektech je dále moÏno provozovat stávající funkce, i kdyÏ nejsou v souladu
s charakteristikou plochy, pokud nebudou negativnû ovlivÀovat základní funkce plochy a nejsou zde dány
dÛvody pro opatfiení podle zákona (§ 87 a 102 odst. 3 stavebního zákona).

(2) Stavby a zafiízení umísÈovat, povolovat, povolovat jejich zmûny a povolovat zmûny jejich uÏívání ve smyslu
zákona je moÏno pouze v souladu s podmínkami funkãního a prostorového vyuÏití plochy a s dal‰ími
ustanoveními závazné ãásti.

(3) Rozhodovat o zmûnû vyuÏití plochy je moÏno pouze v souladu s podmínkami funkãního a prostorového
vyuÏití plochy a s dal‰ími ustanoveními závazné ãásti.

âlánek 9 Zásady uspofiádání dopravního a technického vybavení

(1) a) Základní skelet dopravní obsluhy fie‰eného území vychází ze schváleného územního plánu mûsta 
Pfiíbram. Dopravní pfiipojení lokality Fantova louka  na vy‰‰í komunikaãní síÈ mûsta Pfiíbram je navrÏeno z 
ulice ÎiÏkova a z ulice Balbínova. 
b) Pfiístup k pozemkÛm zástavby bude zaji‰tûn hierarchicky místními komunikacemi funkãní tfiídy 
C1, C2 a C3.
c) Stfiedem fie‰eného území, ve smûru západ - v˘chod, prochází mezi ãástmi 1B2 a 1B4 spoleãná 
komunikace pro pû‰í a cyklistickou dopravu, situovaná pfieváÏnû do stávající aleje.
f) V rámci fie‰eného území jsou navrÏeny dvû lokality pro umístûní autobusov˘ch zastávek MHD.
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(2) a) PodmiÀující investicí pro realizaci zástavby v lokalitû „Fantova louka“ je realizace pfiipojení lokality na 
stávající systém vefiejné kanalizace mûsta.
b) Zásobování pitnou vodou bude zaji‰tûno z VDJ Husa prostfiednictvím AT-stanice.
c) S pfiihlédnutím k velikosti fie‰ené lokality a jejímu urbanistickému v˘znamu v rámci mûsta Pfiíbram je 
navrÏeno pfieloÏení ve‰ker˘ch venkovních vedení VN 22 kV v rámci „Fantovy louky“ do podzemní kabelové 
trasy. 
d) Pfiipojovací body jednotliv˘ch sítí technické infrastruktury pro obsluhu fie‰eného území jsou vyznaãeny 
ve v˘kresu V.5
e) V rámci lokality Fantova louka je navrÏeno 7 distribuãních trafostanic.
f) Po fie‰eném území budou rozvinuty trasy oddílné de‰Èové kanalizace, oddílné spla‰kové kanalizace,
vefiejného vodovodu, stl plynovodu, elektro VN + NN (sdruÏená s vefi. osvûtlením) a telekomunikací 
(sdruÏená trasa s kabelovou televizí a dal‰ími zafiízeními pro pfienos informací).

âlánek 10 Vymezení místního územního systému ekologické stability

(1) Do fie‰eného území nezasahují ãásti místního územního systému ekologické stability vymezeného ve
schváleném ÚP Mûsta Pfiíbram. Stávající místní komunikace s doprovodnou zelení, procházející
fie‰en˘m územím mezi rozvojov˘mi lokalitami 1B2 a 1B4, je na vût‰inû své trasy chránûna.

âlánek 11 Limity vyuÏití území

(1) Limity vyuÏití území vypl˘vajícími z navrÏeného rozvoje jsou:

- ochranné pásmo vefiejného vodovodu a kanalizace,
- ochranné pásmo vedení NN, VN a elektrick˘ch stanic,
- ochranné pásmo STL plynovodu,
- ochranné pásmo telekomunikaãního kabelÛ.

âlánek 12 Vymezení ploch pfiípustn˘ch pro tûÏbu nerostÛ

(1) Nejsou vymezeny plochy, na kter˘ch by byla pfiípustná tûÏba nerostÛ.

âlánek 13 Vymezení ploch vefiejnû prospû‰n˘ch staveb

(1) Urbanistickou studií jsou vymezeny, v souladu se schválen˘m ÚP Mûsta Pfiíbram, tyto vefiejnû
prospû‰né stavby (VPS):

místní komunikace III. tfiídy (funkãní tfiída C 1), kategorie MO 11,5/40
DI-22 pátefiní komunikace v rozvojové lokalitû 1B2
DI-23 spojka pátefiní komunikace s ÎiÏkovou ulicí
DI-24 spojka pátefiní komunikace s ulicí Frantova louka
DI-25 pátefiní komunikace v rozvojové lokalitû 1B4

vedení VN 22 kV a distribuãní trafostanice
N-TS4 distribuãní trafostanice v rozvojové lokalitû 1B2
N-TS5 distribuãní trafostanice v rozvojové lokalitû 1B2
N-TS6 distribuãní trafostanice v rozvojové lokalitû 1B2
N-TS7 distribuãní trafostanice v rozvojové lokalitû 1B2
N-TS8 distribuãní trafostanice v rozvojové lokalitû 1B4
N-TS9 distribuãní trafostanice v rozvojové lokalitû 1B4
N-TS10 distribuãní trafostanice v rozvojové lokalitû 1B4
- podzemní kabelové vedení VN 22 kV

stoka vefiejné kanalizace
TK1 sbûraã Fantova Louka

(2) Rozsah ploch urãen˘ch pro realizaci vefiejnû prospû‰n˘ch staveb je vyznaãen ve v˘kresu ã. 7 (Vymezení
ploch vefiejnû prospû‰n˘ch staveb, asanací a asanaãních úprav).

âlánek 14 Vymezení ploch asanací a asanaãních úprav

(1) Urbanistickou studií jsou vymezeny tyto asanace:

A 1 budovy na pozemku ã. 1383
A 2 budova na pozemku ã. 1379
- trasy vedení elektro VN 22 kV

(2) Rozsah tras vedení elektro VN 22 kV urãen˘ch ke zru‰ení je vyznaãen ve v˘kresu ã. 7 (Vymezení ploch
vefiejnû prospû‰n˘ch staveb, asanací a asanaãních úprav).

âlánek 15 Dal‰í ustanovení

(1) Pro archeologické nálezy a vybranou stavební ãinnost v fie‰eném území platí oznamovací povinnost a
povinnost umoÏnûní odborného dohledu a provedení záchranného archeologického v˘zkumu stanovená
v obecnû platném pfiedpisu.

âÁST T¤ETÍ - ZÁVùREâNÁ USTANOVENÍ

âlánky 16, 17 a 18 budou doplnûny do vyhlá‰ky o závazn˘ch ãástech  (ãlánek 16 - lhÛty aktualizace 
územního plánu, ãlánek 17 - uloÏení dokumentace, ãlánek 18 - úãinnost).
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