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A) Důvody a cíle pořízení urbanistické studie zástavby „Pod Městským
Lesíkem“ návaznost na vyšší stupeň schválené územně-plánovací dokumentace
Hlavním důvodem vypracování územní studie zástavby v lokalitě “Pod Městským Lesíkem“
je podrobnější ověření možností výstavby, navržené ve schváleném Územním plánu města
Znojma.
Územní plán navrhuje v celé ploše řešeného území zástavbu čtyřpodlažními bytovými domy,
zadavatel však požaduje ve východní svažité části pozemku pod Lesíkem řešit individuální
bydlení formou výstavby rodinných domů.
Cílem zpracování studie je nalezení optimálního způsobu funkčního a urbanistického řešení
území se stanovením prostorové a stavební regulace tak, aby bylo vytvořeno kultivované a
příjemné prostředí pro bydlení a související činnosti (drobné podnikání, každodenní
rekreace).

B) Vymezení řešeného území, širší vztahy
Řešené území se nachází v severní části města Znojma a je součástí městského
urbanistického obvodu č. 7 - Městský Lesík, jehož území je vymezeno železniční tratí, silnicí
II. třídy č. 361 (pokračování Přímětické ulice ; Jaroměřice nad Rokytnou-Jevišovice-Znojmo),
katastrální hranicí Znojma, silnicí II. třídy č. 399 (směr Únanov; Velká Bíteš-Náměšť nad
Oslavou-Znojmo) a ulicí Dr. Jánského.
Jižní část tvoří údolí potoka Leska s lesoparkem “Městský Lesík“ s prostorem pro letní
slavnosti, restaurací “Diana“ a areálem tenisových a volejbalových kurtů.
V jihozápadní enklávě lesoparku byla realizována výstavba objektu domu s pečovatelskou
službou a vícepodlažních bytových domů. V severní části jsou plochy zahrádek a orné půdy.
Samotné území pro novou výstavbu je ohraničeno na západě silnicí II/361 a na severu
silnicí II/399 s areálem Židovského hřbitova, které budou mimoúrovňově napojeny na
plánovaný obchvat města Znojma. Na východě tvoří hranici komplex zeleně „Městského
Lesíka“ a na jihu stávající obslužná komunikace k sousedním bytovým domům, napojená na
silnici II/361 (ulice Trentská).
Na severu řešeného území se nachází menší rybník, který je ekologicky významným
krajinným prvkem. Tato vodní plocha bude nezastavitelným pásem veřejné zeleně pomocí
vhodných druhů dřevin napojena na stávající lokální biokoridor ÚSES v údolí Lesky (limit
využití území).
Rozloha řešeného území určeného pro výstavbu činí cca 4,3 ha.

C) Charakteristika řešeného území a urbanisticko-architektonické
vyhodnocení okolní zástavby
Společně s komplexem vysoké zeleně Městského Lesíka na horizontu tvoří toto území
z hlediska krajinného rázu výraznou hodnotu v širším území, která může být necitlivou a
architektonicky nekvalitní výstavbou nenávratně znehodnocena.
Výrazný prostorový prvek vytváří rybník na severu lokality se vzrostlou vysokou zelení.
Méně kvalitní je izolační zeleň podél silnice II/399, navazující na Městský Lesík.
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Navržené stavební pozemky v majetku Města Znojma jsou dosud částečně zemědělsky
obdělávány. Západní část tvoří vinice obhospodařovaná školním statkem Střední
zemědělsko-technické školy ve Znojmě, ve východní, výše položené části je zrušená vinice.
Zatímco západní, níže položená část lokality přiléhající k silnici II/361, má terén rovinatý
mírně svažující k jihu, východní část hraničící s Městským Lesíkem je svažitá, s jihozápadní
expozicí a je pohledově velmi exponovaná (viz přiložená fotodokumentace).
VYHODNOCENÍ OKOLNÍ ZÁSTAVBY:
Okolní zástavba je novodobá a urbanisticky nesourodá, rezignující na elementární
koncepční prostorovou regulaci a zásady urbanistické kompozice.
Jedná se o typickou „periferní“ zástavbu na okraji města, kde vedle sebe koexistují
zbytky nízkopodlažní venkovské zástavby s rozvíjející se vícepodlažní zástavbou sídlištního
typu, víceméně živelnou výstavbou novodobých „satelitů“ samostatně stojících rodinných
domů a architektonicky problematickými „lacinými“ stavbami diskontních supermarketů a
čerpacích stanic pohonných hmot.
Objevují se zde formy zástavby roztroušené, řadové i náznak sevřenější blokové
zástavby.
Objekty mají různé typy zastřešení, od střech plochých, s mírným pultem, až po klasické
sedlové střechy s tradičním sklonem cca 45°, s vikýři a střešními okny. Barevnost střech a
použité krytiny jsou různorodé a „střešní krajina“ tak působí značně chaoticky, na rozdíl od
regulované výstavby vnitřních částí měst a dochovaných historických částí vesnic, kde jsou
estetické hodnoty vzniklé historickou regulací výstavby dosud jasně patrné. .
.

D) Urbanisticko-architektonické řešení nové zástavby funkční a prostorová regulace
URBANISTICKO - ARCHITEKTONICKÉ ŘEŠENÍ:
Urbanistický návrh vychází ze snahy navázat na již existující formy zástavby vícepodlažních
bytových domů u Městského Lesíka a ve vzdálenější lokalitě Židovský hřbitov, severně od
silnice II/399. Vnášení jiných extravagantnějších urbanistických forem výstavby by ještě
zhoršilo stávající „neuspořádanost“ širšího území.
Pozemek bude přístupný ze stávající místní obslužné komunikace na jižním okraji řešeného
území – ulice Trentská, která je dopravně napojena světelnou křižovatkou na silnici II/361.
Základním principem navrženého řešení je vytvoření dvou odlišných prostorových
celků oddělených navzájem výrazným blokem veřejné zeleně.
V západní části řešené lokality budou umístěny čtyřpodlažní bytové domy, na
svažitém pozemku ve východní části je navrženo individuální bydlení v rodinných
domech.
Bytové domy jsou navrženy jako řadové z jednotlivých sekcí, s orientací místností na
východ a západ.
Plocha pro výstavbu rodinných domů je navržena ve 2 variantách. Variantu č. 1 tvoří
kobercová zástavba jednopodlažních atriových rodinných domů se šířkou uličního průčelí
15 m a hlavním uličním traktem zastřešeným sedlovou střechou.Tento typ zastřešení byl
zvolen z důvodu těsného pohledového kontextu se 2 sousedními stávajícími bytovými domy
pod Městským Lesíkem, které nesou stejný typ střechy. Střecha dvorního traktu bude plochá
nebo s nízkým pultem. Zvolený typ zástavby vylučuje možnost realizace nevhodných
přístaveb a samostatných staveb různorodého charakteru v zahradách rodinných domů.
4

Garáž pro osobní automobil je součástí stavby, stejně tak mohou být ve dvorním traktu
umístěny skladovací prostory a dílna. Půdorys ve tvaru písmene „L“ možňuje velmi kvalitní a
variabilní dispoziční řešení (viz výkresová dokumentace – detail). Podkroví sedlové střechy
uličního traktu může být využito pro obytné účely. Obestavěná atria zaručují větší soukromí a
klimatickou pohodu než otevřené pozemky samostatně stojících domů.
Ve variantě č. 2 jsou navrženy rodinné domy řadové s větší šířkou uličního průčelí 13,5 m,
která umožní umístění vestavěné garáže, případně dvougaráže v objektu. Domy mohou mít
půdorys obdélníkový nebo ve tvaru písmene „L“. Mohou být jedno- až dvoupodlažní. Důležité
však je, aby ucelená skupina domů (navrženy jsou 4) byla hmotově řešena stejně, včetně
stejného typu zastřešení. Jakékoliv samostatně stojící doplňkové stavby v zahradách (např.
zahradní domky a sklady) jsou nežádoucí, kromě stínícich konstrukcí pergol s popínavými
rostlinami a zapuštěných bazénů.
Obě rozdílné formy zástavby bytových a rodinných domů budou od sebe odděleny
prostorným pásem veřejné zeleně, který bude mít charakter parkově upravené nivy se
skupinami zeleně. Tento zelený pás bude spojovat rybník na severu řešeného území s lesní
zelení údolí Lesky. V tomto pásu se počítá i s umístěním větších dětských hřišť, především
pro školní mládež. Je zde možnost vybudovat cyklostezku nebo in line - dráhu v trase
navrženého chodníku. Na severním okraji parku bude podél nově navržené místní
komunikace k rodinným domům vysazeno stromořadí.
Větší odstup rodinných atriových domů je navržen od stávající obslužné komunikace –
ulice Trentská a bytových domů u Městského Lesíka. V tomto prostoru bude rovněž zřízen
pás veřejné zeleně se stromořadím.
V severní části území u silnice II/399 a plánovaného obchvatu silnice I/38 budou
umístěna větší parkoviště pro osobní automobily, případně hromadné garáže nebo parkovací
dům, které mohou plnit současně funkci hlukové bariéry od obou komunikací.
Kolem nich bude vysazena vysoká ochranná zeleň s funkcí hygienickou i
estetickou (ochrana řešeného území před škodlivinami, prachem a hlukem z dopravy,
pohledové odclonění nové výstavby). Tato zeleň bude navazovat na stávající porost kolem
rybníka a vytvoří s ním větší zelený komplex, který bude propojen i s Městským Lesíkem.
Rovněž podél silnice II/361 bude v celé délce mezi oběma křižovatkami vysazeno
stromořadí v zeleném pásu mezi chodníkem a parkovišti u nových bytových domů (nejlépe
lípy nebo platany).
V samotné obytné zóně se počítá s výsadbou stromořadí podél nových místních komunikací
s parkovišti.
Jižně od rybníka v přímé návaznosti na parkovou zeleň s dětskými hřišti jsou
navrženy plochy pro občanskou vybavenost. Ve variantě č.1 je to plocha pro dvoutřídní
mateřskou školu, ve variantě č. 2 pro komerční vybavenost, např. restauraci, kavárnu,
cukrárnu, nevýrobní služby, půjčovnu sportovních potřeb apod.
Z předložených 2 variant řešení zástavby lokality „Pod Městským Lesíkem“ lze, díky
stejné poloze středového nezastavitelného pásu zeleně a s ním rovnoběžné místní obslužné
komunikace, vytvořit celkově 4 varianty řešení.
Z důvodu zhoršené propustnosti geologického podloží pro vsakování srážkových vod
a na základě závěrů zpracované studie „Odvedení dešťových vod z lokality Pod Městským
Lesíkem (zpracovatel PÖYRY Environment a.s.) bude vybudována na jihozápadním okraji
řešeného území, u křižovatky silnice II/361 a místní obslužné komunikace (ulice Trentská), tj.
v nejnižší poloze celé lokality, přírodní retenční nádrž charakteru suchého poldru. Po
obvodu nádrže bude ze 3 stran navršen přirozeně tvarovaný zemní val do výšky cca
299,5 m n.m. Šířka tohoto valu bude min. 10 m. Jeho vrchol bude pochůzí v šířce 3m.
Retenční objem nádrže bude min. 450 m³. Dno nádrže bude srovnáno do vodorovné polohy
ve výškové úrovni 297,5 m n.m. Maximální přípustná úroveň naplnění vodou bude do 1 m
výšky, tj. cca 298,5 m n.m.. Dno retenční nádrže a vnitřní svahy zemního valu budou
zatravněny.
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Po vnějším obvodu valu a na jeho úbočích bude vysázena vysoká stromová i nízká keřová
zeleň, plnící funkce:
- zpevnění zemního valu
- napomáhající lepšímu odvádění a vsakování nahromaděné dešťové vody
- ochrany proti hluku, prachu a exhalacím z dopravy na silnici II/361
- estetickou
Za příznivých klimatických a vodohospodářských podmínek bude mít nádrž a související
terénní úpravy charakter veřejné zeleně.
FUNKČNÍ REGULACE:
V řešeném území bude zastoupena převážně funkce individuálního a hromadného bydlení
s občanskou vybaveností sloužící hlavní funkci. Ve variantě č.1 je navržena plocha pro
umístění objektu dvoutřídní mateřské školy, již mohou využívat i děti z blízkého okolí.
Rekreační a sportovní vybavenost bude sloužit obyvatelům řešeného území a přilehlého
okolí pro každodenní rekreaci.
V severní části přiléhající k silnici II/399 budou umístěny dopravní plochy, případně dopravní
zařízení (řadové a hromadné garáže, parkovací dům).
PROSTOROVÁ REGULACE:
Bytové domy budou řešeny jako řadové. Budou mít maximálně 4 nadzemní podlaží
a zastřešeny budou plochou nebo pultovou střechou s nízkým sklonem , alternativně mohou
mít ustupující poslední podlaží s terasami.
Rodinné domy jsou navrženy jako atriové s půdorysem ve tvaru písmene “L“- varianta
č. 1, max. rozměr zastavitelné části stavebního pozemku je 15x15 m s hloubkou traktů max.
7,5 m. Budou mít 1 nadzemní podlaží a obytné podkroví.
Zastřešení atriových rodinných domů bude symetrickou sedlovou střechou se sklonem
40°- 42° a s jednotným typem a barevností střešní krytiny, nejlépe pálenou nebo betonovou
taškou cihlově červené barvy. Dvorní trakt může mít střechu plochou nebo nízkou pultovou.
Ve variantě č. 2 jsou domy řadové s šířkou parcely 13,5 m a půdorysem ve tvaru
obdélníka nebo písmene „L“. Plochy parcel se pohybují v rozmezí 421 m² – 547 m². Objekty
mohou mít 1 – 2 nadzemní podlaží.
Zastřešení řadových domů bude sedlovými nebo pultovými střechami, přičemž všechny
domy v souvislé skupině staveb budou mít podlažnost, tvar střechy a materiály
střešní krytiny stejné. V této variantě jsou navrženy 4 skupiny.
Předzahrádky u obou navržených variant nebudou oplocovány. Budou vymezeny
pouze zelení a navazovat na sousední veřejný prostor.
Objekt mateřské školy nebo komerční občanské vybavenosti bude maximálně
dvoupodlažní s pultovou nebo plochou střechou.
Uliční a stavební čáry jsou vyznačeny v grafické části dokumentace – výkres dopravního
řešení a regulace.
Plochy vymezené pro středový pás veřejné zeleně s parkovou úpravou a retenční nádrž
pro zadržení srážkových vod s okolním zemním valem jsou nezastavitelné.
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E) Charakteristika jednotlivých funkčních složek navržené zástavby
1. BYDLENÍ:
Varianta č. 1
Bytové domy čtyřpodlažní:
Celkový počet bytů....................cca 90
Počet bytů 1+kk...............................24
Počet bytů 2+kk...............................30
Počet bytů 2+1...................................8
počet bytů 3+1.................................28

Počet obyvatel................cca 198

Rodinné domy atriové:
Počet bytů...................................... 28

Počet obyvatel.................cca 112
Celkem obyvatel............cca 310

Funkce bydlení bude realizována ve čtyřpodlažních bytových domech s velikostními
kategoriemi bytů 1+kk, 2+kk, 2+1 a 3+1.
V přízemí bytových domů bez garáží bude umístěno 6 bezbariérových bytů ve velikostních
kategoriích 2+1 a 3+1.
V rodinných domech mohou být bytové jednotky v kategorii 4+1 až 5 +1.
Varianta č. 2
Bytové domy čtyřpodlažní:
Celkový počet bytů..................cca 110
Počet bytů 1+kk...............................30
Počet bytů 2+kk...............................36
Počet bytů 2+1...................................8
počet bytů 3+1.................................36

Počet obyvatel................cca 244

Rodinné domy řadové:
Počet bytů...................................... 27

Počet obyvatel.................cca 108
Celkem obyvatel............cca 352

V přízemí bytových domů bez garáží bude umístěno 8 bezbariérových bytů ve velikostních
kategoriích 2+1 a 3+1.
2. OBČANSKÁ VYBAVENOST:
Z vyšší občanské vybavenosti se v bližším okolí řešené lokality nachází okresní nemocnice
s poliklinikou.
Na protější straně silnice II/361 byl postaven komerční objekt supermarketu (Penny market),
proto není nutno v řešeném území počítat s větší plochou pro podobné obchodní zařízení.
Jsou zde navrženy pouze plochy pro drobnou základní občanskou vybavenost komerčního
charakteru jako jsou drobné nevýrobní služby, menší stravovací zařízení, cukrárna, kavárna,
půjčovna sportovních potřeb apod (varianta č. 2).
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Do centra lokality v návaznosti na pás veřejné zeleně s parkovou úpravou je ve
variantě č. 1 navržen objekt dvoutřídní mateřské školy o rozloze pozemku 2920 m².
3. SPORT A REKREACE:
V řešeném území jsou navržena pouze zařízení sloužící každodenní rekreaci a sportu
v lokalitě a nejbližším okolí bydlících obyvatel.
Dětská hřiště pro předškolní děti jsou situována v zelených plochách v blízkosti
bytových domů, hřiště pro školní mládež jsou umístěna do středového parkově upraveného
zeleného pásu jižně od rybníka.
Vybavení dětského sportoviště by mělo tvořit víceúčelové hřiště využívající svažitosti
terénu pro vytvoření terasovitě uspořádaného “hlediště“, koše na košíkovou, závěsná lana,
pískoviště,prolézačky, skluzavky, houpačky. Samozřejmostí by měly být lavičky a kryté
altánky pro hry i posezení jak dětí, tak rodičů.
Vhodný je písčitý povrch v okolí atrakcí, kde může dojít ke zranění při hře. Zcela
nepřípustný je povrch živičný nebo betonový.
V trase navrženého chodníku může být zřízena cyklostezka nebo dráha pro
kolečkové brusle.
4. ZELEŇ:
Územní systém ekologické stability:
Řešené území se nachází v současné době ve velmi atraktivní poloze. Na východě přímo
sousedí s areálem Městského Lesíka, který má charakter rekreačního lesoparku a současně
je funkčním lokálním biocentrem územního systému ekologické stability.
Dobře dostupná je i lesní zeleň kolem potoka Lesky, která vytváří rovněž lokální
biokoridor s biocentrem..
Na severu řešené lokality je vysoká zeleň soustředěna kolem rybníka, který je ekologicky
významným krajinným prvkem. Územní studie respektuje schválený Návrh územního plánu
města Znojma a zdůrazňuje propojení rybníčku pomocí interakčních prvků právě
s biokoridorem Lesky (limit využití území).
Funkci těchto interakčních prvků bude plnit pás veřejné zeleně probíhající středem řešeného
území ve směru severojižním (pozemky na parc. č. 3661/5 a 3662/1). Pro výsadbu skupin
zeleně v tomto pásu, který by si měl uchovat charakter nivy, je vhodné použít tyto druhy
dřevin - dub zimní i letní, habr obecný, vrby - jívu, bílou, popelavou, křehkou, olši lepkavou,
jasan ztepilý, topol bílý a černý.
Veřejná a ochranná zeleň:
Nově navrhované výsadby veřejné i ochranné a izolační zeleně, uvnitř i na okrajích řešeného
území, budou prováděny formou stromořadí a skupin zeleně. Ve stromořadích v širších
zelených pásech doporučuji výsadbu lip nebo platanů, zejména podél silnice č. II/361 a ulice
Trentské. Výsadba stromořadí podél rekventovaných komunikací má důležitý význam nejen
estetický, ale zejména hygienický (ochrana proti prašnosti a hluku).
Do prostorově úspornějších ploch uvnitř výstavby jsou vhodné alejové typy stanovištně
vhodných druhů okrasných dřevin.
Pro řešené území je nezbytně nutná nová výsadba a doplnění ochranné a izolační zeleně,
zejména na severu lokality, neboť realizací plánovaného obchvatu silnice I/38 dojde ke
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značnému zhoršení životního prostředí a znehodnocení tohoto dosud atraktivního území pro
funkci bydlení.
Dostatečné zastoupení ploch zeleně s vysokým podílem zejména vysokých stromových
dřevin je v řešeném území nezbytné. Jedná se o území z hydrogeologického hlediska
problematičtější, se zhoršeným vsakováním srážkových vod. Tuto nepříznivou situaci, která
se novou výstavbou a vyšším podílem zpevněných ploch bezesporu ještě zhorší, pomůže
navržená zeleň částečně eliminovat.
Do systému veřejné zeleně bude zahrnut i prostor navržené retenční nádrže pro přechodné
zadržení dešťových vod na jihozápadním okraji řešeného území, včetně souvisejících
terénních úprav a výsadeb zeleně. Po vnějším obvodu nádrže doporučuji výsadbu
stromového patra z lip (alej podél silnice II/361), dubu zimního i letního, habru obecného a
javoru babyky. Pro keřové patro jsou vhodné ptačí zob, dřín obecný, líska obecná, hloh
obecný, brslen evropský, zimolez obecný a kalina obecná.
5. DOPRAVA, DOPRAVNÍ STAVBY A ZAŘÍZENÍ:
Silniční doprava:
Základní kostru silniční dopravy v řešeném území tvoří silnice II. třídy č. 361 (Jaroměřice nad
Rokytnou-Jevišovice-Znojmo) a č. 399 (Velká Bíteš-Náměšť nad Oslavou-Znojmo).
Silnice II/361 bude výhledově propojena s obchvatem 2 rampami na mimoúrovňové
křižovatce, do které bude zapojen i průběh silnice II/399. Směrem do města je navrhováno
vyřazení ze silniční sítě nebo převedení do nižší kategorie.
Bude upravována v kategorii S 7,5/60 a v zastavěném území ve funkční třídě C1 v kategorii
MO 8/50.
Silnice II/399 zajišťuje napojení areálu nemocnice na město. Po vybudování obchvatu
silnice I/38 jej bude křížit. Silnice bude upravována v kategorii S 7,5/60 a v zastavěném
území ve funkční třídě C1 v kategorii MO 8/50.
Rozhledový trojúhelník na křižovatce silnic II/361 a II/399 činí x1=65 m a x2=35m.
Po obou silnicích jsou vedeny trasy veřejné hromadné dopravy.
Navržené místní komunikace budou ve funkční třídě C3 (obslužné přístupové),
v kategorii MO 8 s návrhovou rychlostí v obytné zóně 30km/hod.
V místech předpokládaného intenzivnějšího pěšího pohybu budou instalovány retardéry (viz
grafická část - Dopravní řešení).
Nemotoristické komunikace:
Nemotoristické komunikace tvoří v řešeném území chodníky pro pěší. Jsou navrženy tak,
aby zabezpečovaly co nejkratší spojení chodců s předpokládanými cíli.
Šířka chodníků bude min. 2m.
Samostatná cyklistických trasa může být umístěna podél trasy chodníku procházejícího
pásem veřejné zeleně s parkovou úpravou mezi rybníkem a ulicí Trentská.
Veřejná hromadná doprava:
Hromadná přeprava osob je zajišťována autobusovou silniční dopravou, a to jak městskou
hromadnou dopravou, tak dopravou dálkovou.
Autobusová zastávka je v současné době zřízena na jihozápadním okraji řešeného
území, oboustranně u silnice II/361. Její poloha je s ohledem na docházkovou vzdálenost
v řešeném území optimální a nebude proto měněna. Případné zřízení samostatného
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normového zastávkového zálivku pro autobusy na silnici II/361 ve směru na Přímětice je
prostorově možné, není však předmětem zadání této studie.
Statická doprava:
Osobní automobily a jednostopá vozidla budou odstavovány ve vlastních garážích rodinných
domů, na pozemcích před rodinnými domy (pro každý RD 2 stání) a částečně v přízemních
garážích bytových domů.
Parkovací stání jsou umístěna převážně kolem místních obslužných komunikací, větší
parkoviště jsou navržena v severní části lokality.
Počet odstavných a parkovacích stání je požadován pro stupeň automobilizace 1:1,5.
Varianta č. 1:
Lokalita Východ – rodinné domy
Počet obyvatel..............................................................................................112
Počet RD........................................................................................................28
Počet garáží v RD..........................................................................................28
Počet odstavných stání před RD....................................................................56
Počet parkovacích stání.................................................................................47
Celkem.........................................................................................................131
Potřeba parkovacích a odstavných ploch.................................................75
Lokalita Západ – bytové domy
Počet obyvatel.............................................................................................198
Počet bytových jednotek................................................................................90
Počet garáží v bytových domech...................................................................16
Počet parkovacích stání...............................................................................171
Celkem.........................................................................................................187
Potřeba parkovacích a odstavných ploch................................................135
Varianta č. 2:
Lokalita Východ – rodinné domy
Počet obyvatel..............................................................................................108
Počet RD........................................................................................................27
Počet garáží v RD..........................................................................................27
Počet odstavných stání před RD....................................................................54
Počet parkovacích stání.................................................................................39
Celkem.........................................................................................................120
Potřeba parkovacích a odstavných ploch.................................................72
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Lokalita Západ – bytové domy
Počet obyvatel..............................................................................................244
Počet bytových jednotek...............................................................................110
Počet garáží v bytových domech...................................................................16
Počet parkovacích stání...............................................................................185
Celkem.........................................................................................................201
Potřeba parkovacích a odstavných ploch................................................165
Z výše uvedených hodnot vyplývá, že navržená kapacita parkovacích a odstavných stání je
dostatečná.
Ochranná pásma:
Ochranná pásma silnic II/361 a II/399 činí 15 m od osy přilehlého jízdního pruhu silnice
mimo zastavěnou část sídla.
Navržené řešení zástavby toto ochranné pásmo respektuje.
Plošné ukazatele:
Varianta č. 1 - komunikace s živičným povrchem......................................5 687 m²
- komunikace dlážděné a parkovací plochy..........................4 869 m²
- chodníky.............................................................................5 285 m²
Varianta č. 2 - komunikace s živičným povrchem.....................................4 687 m²
- komunikace dlážděné a parkovací plochy.........................4 247 m²
- chodníky.............................................................................4 815 m²
6. TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA:
Po dohodě se zadavatelem tato územní studie neřeší nové trasy a dimenzování
inženýrských sítí v území.
Nové řešení zástavby však maximálně respektuje průběh stávajících inženýrských sítí a
stavby jsou situovány tak, aby nutnost jejich přeložek byla minimalizována.
Stávající trasy inženýrských sítí – viz dokladová část původní územní studie.
V řešeném území byla vymezena plocha pro výstavbu nové trafostanice pro zásobování
elektrickou energií.
Zásobování nové výstavby pitnou vodou je navrženo ze stávajícího vodovodu (ocel DN
100 ).
Odvádění srážkových vod v řešené lokalitě je nutno řešit vybudováním retenční nádrže pro
přechodné zadržení dešťových vod s možností postupného odvedení do stávajícího sběrače
dešťové kanalizace směřující do Lesky. Minimální kapacita retenční nádrže bude 450m³.
Nádrž bude umístěna na jihozápadním okraji řešeného území u křižovatky silnice II/361
s ulicí Trentskou, v nejnižší poloze celého území. Podrobnější popis viz kapitola
D) Urbanisticko - architektonické řešení nové zástavby - funkční a prostorová regulace, str.5.
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Nová splašková kanalizace bude napojena na stávající kanalizaci splaškovou u Penny
marketu protlakem pod silnicí Znojmo - Přímětice.
Zásobování zemním plynem bude zajištěno přípojkami na stávající středotlaké potrubí
STO DN 100 a STO DN 150 vedené podél Městského Lesíka. V případě nedostatečného
zásobování je možné napojení na polyetylenové potrubí SLTPE 225 vedeného podél
komunikace Znojmo – Přímětice.
Zařízení spojů - Po západním okraji řešeného území je veden dálkový telefonní kabel, který
by neměl být navrhovanou zástavbou dotčen.
Po jižním obvodu podél místní komunikace - ulice Trentská ke stávajícím bytovým domům je
v chodníku položen telefonní kabel zabezpečující obsluhu stávající zástavby u Městského
Lesíka.
V nové zástavbě budou položeny telefonní kabely nejlépe v chodnících nebo v zelených
pásech tak, aby nekolidovaly s navrhovanou zelení.

F) Likvidace odpadů
TUHÝ KOMUNÁLNÍ ODPAD:
Tuhý komunální odpad bude shromažďován ve sběrných nádobách-kontejnerech, jejichž
umístění v řešeném území je vyznačeno v grafické části dokumentace (Komplexní
urbanistický návrh).
V návrhu jsou rovněž vyznačeny plochy pro umístění kontejnerů tříděného odpadu.
Odvoz odpadu bude zajišťován pověřenou specializovanou firmou.
STAVEBNÍ SUŤ:
Stavební suť ze stavební činnosti bude odvážena na povolenou skládku.

G) Zábory zemědělského půdního fondu
Řešené uzemí leží v klimatickém regionu T2 – teplý mírně suchý, s průměrnou roční
teplotou 8°-9°C a průměrným ročním úhrnem srážek 500-600 mm.
Podle schváleného Územního plánu města Znojma zahrnuje řešené území lokality
záborů ZPF č. 134, 135 .
Lokalita 134 - zábor ZPF pro funkci bydlení
- výměra 2,18 ha, kultura - orná půda
- BPEJ - 2.32.34, třída ochrany III.
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Lokalita 135 - zábor ZPF pro funkci bydlení
- výměra 2,16 ha, kultura - orná půda (0,71ha)
- vinice (1,45 ha)
- BPEJ - 2.29.01, třída ochrany III.
2.32.34, třída ochrany V.
2.12.00, třída ochrany II.
ÚDAJE O POZEMCÍCH V ŘEŠENÉM ÚZEMÍ
Parcelní číslo

Výměra (m²)

Druh pozemku

BPEJ

Vlastník

5495/9

641

Ostatní plocha
(chodník)

_

Město Znojmo

5495/12

733

Ostatní plocha

_

Jm kraj - SÚS

3652/1

7160

Vinice

2.12.00; 2.29.01

Město Znojmo

3653/1

660

Ostatní plocha

_

Město Znojmo

3654/1

13468

2.29.01; 2.32.34

Město Znojmo

3661/2

789

_

ČR (Školní statek

Vinice
Vodní plocha

Znojmo-Přímětice)

3661/8

1042

Ostatní plocha
(neplodná půda)

_

ČR - Pozemkový
fond

3661/3

2027

Ostatní plocha
(neplodná půda)

_

ČR – Pozemkový
fond

3661/5

4344

Ostatní plocha

_

Město Znojmo

3662/1

3546

Vinice

2.32.34

Město Znojmo

3663/1

18282

Vinice

2.32.34

Město Znojmo

5541/1

1159

_

Město Znojmo

Ostatní plocha
(komunikace)

H) Radonové riziko území
Měření dokládající riziko pronikání radonu z podloží nebylo v řešené lokalitě provedeno.
Před zahájením investiční výstavby je nutno toto měření provést jako součást projekční
přípravy.
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I) Limity využití území, opatření ve veřejném zájmu
- Stávající rybník (kaolinové jezírko) na severu řešeného území, který je ekologicky
významným krajinným prvkem, bude vymezeným nezastavitelným pásem veřejné zeleně
(interakční prvek lokálního ÚSES) propojen se stávajícím lokálním biokoridorem ÚSES
v údolí Lesky.
- Plocha navržené nové retenční nádrže pro přechodné zadržení dešťových vod na
jihozápadním okraji řešeného území u křižovatky silnice II/361 s ulicí Trentskou (objem min.
450 m³), včetně navrženého terénního valu s ozeleněním.

Vypracovala: Ing. arch. Alena Vašková
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Předávací protokol:
Potvrzuji převzetí 2 paré vícetisků ÚZEMNÍ STUDIE “Pod Městským Lesíkem“ aktualizace, včetně 1 CD s digitálním zpracováním výše uvedené studie.

Předal za zpracovatele dne:............................................Ing.arch. Alena Vašková

Převzal za Městský úřad ve Znojmě,
odbor výstavby a územního plánu...........................................................................
.
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