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Úvod 
 

Obec Lužice leží v Jihomoravském kraji 4 km jihozápadně od města Hodonína. 
Katastrální území obce má rozlohu 752 ha a sousedí s katastry obcí Dolní Bojanovice, 
Hodonín a Mikulčice. Lužice jsou samostatnou obcí se sídlem obecního úřadu. Ze správního 
hlediska náleží do území obce s rozšířenou působností Hodonín. Ke dni 1.1.2008 žilo v obci 2 
785 obyvatel. 

Obec Lužice má platný územní plán zpracovaný v březnu r. 2000 a schválený dne 
20.6.2001 zastupitelstvem obce. Zpracovatelem ÚP je Urbanistické středisko Brno, spol. s r.o. 
(Ing. arch. Pavel Mackerle).  Následně byly vydány usnesením zastupitelstva obce změny č.1 
(09/2008), č.2 (04/2009) a č.3 (06/2011) územního plánu, přičemž změna i.č.2.02 upravuje 
rozsah navržené a v ÚP schválené plochy pro bydlení v lokalitě Vinohrádky.  

Vzhledem ke změně legislativy a z dalších důvodů (např. zohlednění nových limitů 
využití území, posílení významu rekreačních lokalit, řešení negativních dopadů poddolování a 
poklesů půdy, úprava koncepce dopravy z hlediska hluku a pod.) rozhodlo zastupitelstvo 
Obce Lužice usnesením č. 3/12 ze dne 10.2.2011 o pořízení nového územního plánu. V 
současné době je zpracován návrh zadání pro jeho vypracování. 

Návrh regulačního plánu vychází z podmínek schváleného územního plánu obce a je v 
souladu se změnou územního plánu č. 2 (i.č.2.02). Platný ÚPO Lužice vymezuje v 
severovýchodní části obce (v lokalitě Vinohrádky) zastavitelnou plochu určenou pro bydlení a 
činnosti, děje a zařízení související bezprostředně s bydlením (ozn. Br). Bydlení je zde 
navrženo v nízkopodlažních rodinných domech. Tato plocha navazuje na stávající zástavbu 
rodinných domů v lok. Vinohrádky, vybudovaných v I. etapě.  

Závazným podkladem pro vypracování RP je „Zadání regulačního plánu Lužice, 
lokalita Vinohrádky – II. etapa“, zpracované v červnu 2011 Úřadem územního plánování 
odboru rozvoje města Hodonín jako pořizovatele ÚPD.  

Důvodem pořízení regulačního plánu (dále jen „RP“) pro předmětnou lokalitu bylo 
stanovení podrobnější koncepce a bližších regulačních zásad pro konkrétní výstavbu s 
ohledem na platný ÚPO Lužice. Výchozím požadavkem bylo zachování celkové urbanistické 
struktury daného území včetně respektování vazeb na okolí a záměrů stanovených platným 
ÚPO.  

Koncepce řešení lokality Vinohrádky II vychází z územní studie „RD v ul. 
Dobrovolského, lokalita Vinohrádky II. etapa“, zpracované v listopadu r. 2010 Ing. 
Puszkailerovou a z PD „ZTV pro výstavbu rodinných domů Lužice - Vinohrádky II.etapa“, 
zpracované firmou PROST Hodonín s.r.o. v říjnu 2010. Na základě uvedených dokumentů 
bylo provedeno dělení původních pozemků na nové parcely pro 40 RD, komunikace a veřejná 
prostranství, které byly následně zaneseny do katastru nemovitostí. Toto řešení včetně 
dopravní a technické infrastruktury bylo převzato do regulačního plánu, který dále stanovuje 
podrobné podmínky pro využití jednotlivých pozemků a pro umístění a prostorové uspořádání 
jednotlivých staveb. 

 
 

a) Vymezení řešené plochy 
Regulační plán je zpracován pro zastavitelné území o celkové ploše cca 4,8 ha 

vymezené v platném ÚPO v lokalitě Vinohrádky. Západní hranice řešeného území je 
vymezena zahradami stávajících rodinných domů, severní hranice je odvozena dle 
schválených zastavitelných ploch z platného územního plánu, východní hranici tvoří  
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hospodářská cesta a jižní hranici území realizované I. etapy výstavby RD. Lokalita vhodným 
způsobem doplňuje plochy stávající obytné zástavby v severovýchodní části obce do  
kompaktního celku. Jejími výhodami jsou mj. dobré komunikační napojení, přirozené přírodní 
prostředí a snadná dostupnost města Hodonín. 

V současné době je území bez zástavby a tvoří ho převážně orná půda. Většina 
pozemků je ve vlastnictví Obce Lužice.  

Identifikace parcel v řešeném území : 

 
Lužice Lužice 3163 orná půda 686 
Lužice Lužice 3164 orná půda 715 
Lužice Lužice 3165 orná půda 732 
Lužice Lužice 3166 orná půda 730 
Lužice Lužice 3167 orná půda 710 
Lužice Lužice 3168 orná půda 630 
Lužice Lužice 3169 orná půda 553 
Lužice Lužice 3170 orná půda 465 
Lužice Lužice 3171 orná půda 918 
Lužice Lužice 3172 orná půda 958 
Lužice Lužice 3173 orná půda 973 
Lužice Lužice 3174 orná půda 973 
Lužice Lužice 3175 orná půda 961 
Lužice Lužice 3176 orná půda 930 
Lužice Lužice 3177 orná půda 875 
Lužice Lužice 3178 orná půda 884 
Lužice Lužice 3179 orná půda 983 
Lužice Lužice 3182 orná půda 906 
Lužice Lužice 3183 orná půda 940 
Lužice Lužice 3184 orná půda 970 
Lužice Lužice 3185 orná půda 1070 
Lužice Lužice 3186 orná půda 823 
Lužice Lužice 3187 orná půda 777 
Lužice Lužice 3188 orná půda 792 
Lužice Lužice 3189 orná půda 14935 
Lužice Lužice 2065/3 orná půda 1010 

 
 

b) Podmínky pro vymezení a využití pozemků 
 

b.1)     Podmínky z hlediska ÚPD  

Vymezení a využití řešené lokality pro bydlení v nízkopodlažních rodinných domech 
je dáno schváleným územním plánem obce Lužice z r. 2001, změnou č. 2 (i.č.2.02) z r. 2009, 
která stanovuje hlavní zásady urbanistické koncepce území včetně základních regulativů 
uspořádání zemí. V řešeném území jsou vymezeny pozemky pro bydlení, veřejnou zeleň a 
veřejná prostranství a dále pro umístění staveb dopravní a technické infrastruktury. Řešení 
dopravní a technické infrastruktury bylo převzato ze zpracované PD pro SP „ZTV pro 
výstavbu rodinných domů Lužice – Vinohrádky II.-etapa“ (PROST Hodonín s.r.o., 10/2010). 
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Mimo uvedené dokumenty byl v regulačním plánu přiměřeně zohledněn  zpracovaný územně 
plánovací podklad – územní studie „RD v ul. Dobrovolského, lokalita Vinohrádky II. etapa“ 
(Ing. Marcela Puszkailerová, 11/2010)  

Regulační plán respektuje základní principy vyplývající z ÚPD., tj.  zachovává rozsah 
a funkční využití území jako celku. V rámci podrobnějšího řešení  vymezuje zastavitelné 
plochy pro jednotlivé stavby a upřesňuje některé regulativy uspořádání území. Navržené 
regulativy vyplývají z podrobnějšího zpracování území a z konkrétních požadavků 
objednatele RP a vlastníka dotčených parcel, tj. Obce Lužice.  

Řešené území je určeno pro bydlení v nízkopodlažních rodinných domech a pro 
činnosti, děje a zařízení související bezprostředně s bydlením, a to v návaznosti na stávající 
obytnou zástavbu. Uvažována je, s ohledem na prostorové možnosti jednotlivých parcel, 
forma zástavby samostatně stojícími RD, dvojdomky nebo řadovými domy. Navržené rodinné 
domy musí svým hmotovým členěním, architektonickým pojetím i tvaroslovím navázat na 
tradiční zástavbu jižní Moravy.   

 

b.2)     Základní urbanistická koncepce 

Základní urbanistická koncepce regulačního plánu je dána nově vymezenými pozemky 
pro RD a veřejná prostranství dle výše uvedené územní studie, které jsou již zapsány v 
katastru nemovitostí, a dále  trasami komunikací a inženýrských sítí dle PD pro SP „ZTV pro 
výstavbu rodinných domů Lužice – Vinohrádky II.-etapa“. Urbanistická koncepce v hlavních 
cílech respektuje záměry stanovené územním plánem obce. Hlavní zásady jsou patrné 
z výkresové části RP (hlavní výkres) a jsou určeny plošným a prostorovým uspořádáním 
území, limity využití území a dopravním řešením. 

Záměrem regulačního plánu je stanovit podmínky pro vytvoření nové obytné zóny 
navazující svým pojetím a formou zástavby na tradiční vesnické bydlení jižní Moravy při 
využití současných moderních trendů výstavby. 

Objekty rodinných domů jsou koncipovány jako souvislá uliční zástavba, oboustranně 
umístěná okolo podélné návsi, orientované ve směru východ-západ. Náves jako centrální 
prvek obytné zóny je pojata jako oddechová, parkově upravená plocha, poskytující 
navrženému bydlení vysoký komfort obytného prostředí.  

Pozemky pro rodinné domy jsou navrženy v šířkách cca 16-23m v uliční čáře a o 
plošné výměře v rozmezí cca od 500 do 1000 m2. Jsou orientovány ve směru severovýchod až 
jihozápad. Pozemky umožňují umístění různých typů rodinných domů – dvojdomů a 
řadových domů na menších pozemcích a samostatně stojících domů na pozemcích s větší 
výměrou. U samostatně stojících RD je upřednostněn typ domu do tvaru L, který nabízí díky 
vnitřnímu atriu největší intimitu obytného prostředí. 

Kolem návsi je navržena jednosměrně objízdná komunikace s podélnými parkovacími 
stáními, napojená ze záp. strany na ul. Vinohrádky, z vých. strany na ul. Bojanovickou a z 
jihu  na ul. Polní. 

Zásady urbanistické koncepce: 

      –  respektovat bezprostřední návaznost na stávající urbanistickou strukturu obce 
      –  zachovat stávající dělení parcel dle KN a jejich funkční využití dle územní studie „RD  
         v ul. Dobrovolského, lokalita Vinohrádky II. Etapa“ 
      –  navázat na historický kontext lokality (tj. souvislá uliční zástavba, původní typy rodin. 
         domů a jejich tvarosloví, původní druhy dřevin apod.)  
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      –  respektovat prostorové podmínky okolní zástavby (max. 2 nadzemní podlaží, šikmý  
          tvar střechy) 
      –  s ohledem na výše uvedené požadavky stanovit podrobné podmínky pro vymezení a  
          využití pozemků a podmínky pro umístění a prostorové uspořádání jednotlivých staveb           
      –  nepřipustit výstavbu objektů pro bydlení v zahradách domů mimo stavební čáru 
      –  respektovat dopravní napojení dle ÚP a stávající skelet obslužných komunikací 
      –  respektovat hlavní trasy inženýrských sítí pro obsluhu daného území 
      –  dodržet navržené trasy komunikací a inženýrských sítí uvnitř řešeného území dle PD  
         pro SP „ZTV pro výstavbu rodinných domů Lužice – Vinohrádky II.-etapa“ 
      –  zachovat navrženou plochu veřejného prostranství a veřejné zeleně dle výše uvedené 
          územní studie 
      –  dodržet veškeré limity vyplývající z legislativně daných ochranných pásem a činností 
          (podmínky pro činnost v dobývacím prostoru ropy a zemního plynu DP Lužice I, ev.č. 
           40015 a v chráněném ložiskovém území lignitu CHLÚ Hodonín VII, ev.č. 16100000,  
           ochranná a bezpečnostní pásma IS, podmínky ochranných pásem vodohospodářských a 
           energetických zařízení 
       –  respektovat podmínky stanovené pro území archeologického zájmu 

  

b.3)     Regulativy  uspořádání území (obecné zásady) 

Pro navržené pozemky jsou stanoveny podmínky pro využití pozemků, podmínky pro 
umístění a prostorové uspořádání staveb, další podmínky (doporučené) a limity využití 
území. Jejich cílem je definovat obecné základní požadavky na využití území, kterými jsou 
urbanistická koncepce, funkční a prostorové uspořádání pozemků, limity jejich využitelnosti a 
vymezení veřejně prospěšných staveb. Nejsou uváděny všechny podmínky a regulativy pro 
využívání pozemků, které vyplývají z  obecně platných předpisů. 

 

Podmínky pro využití pozemků 

Stanovují funkční využití navržených pozemků a přípustnost činností, zařízení a 
staveb na nich v souladu s nadřazenou územně plánovací dokumentací. 

      – funkční využití pozemků – stanovuje účel využití (např. pozemky pro obytnou zástavbu, 
pro veřejná prostranství, technickou vybavenost atd.) 
       – hranice funkčně vymezeného souboru pozemků – rozdělují území na skupiny pozemků 
se stejnou funkcí, pro kterou jsou stanoveny příslušné regulativy   
       –  přípustnost činností, zařízení a staveb – určuje stupeň přípustnosti (přípustné, podmín. 
přípustné, nepřípustné)  
 

Podmínky pro umístění staveb 

Stanovují regulativy pro umístění staveb v rámci funkčně vymezených souborů 
pozemků a na jednotlivých pozemcích v souladu s podmínkami pro jejich využití.  

       –  stavební čára – udává hranici plochy určené k zastavění směrem k veř. prostranství a 
polohu hlavního objemu objektu  na pozemku, půdorysný obrys hlavního objektu (např. 
rodinného domu vč. garáže)  nesmí předstupovat před stavební čáru žádnou svojí částí 
       –  hranice zastavitelné plochy – udává  hranici  maximální  plochy pozemku  určené  k  
zastavění,   hlavní objem objektu nesmí tuto hranici překročit, mimo hranice zastavitelné 
plochy lze umístit s výjimkou výše uvedených objektů stavby a zařízení dle § 21, odst. 6 vyhl. 
č. 501/2006 Sb. 
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       –  index zastavitelnosti – udává číselnou hodnotou, jakou maximální část  funkčně 
vymezeného souboru pozemků je možno zastavět stavbami (např. 0,4 = 40% z celkové plochy  
funkčně vymezeného souboru pozemků)  
    – vzájemné odstupy staveb – stanovují vzájemnou vzdálenost staveb mezi sebou a ke 
společné hranici pozemku a jsou dány vyhl. č.501/2006 Sb., § 25 
 

Podmínky pro prostorové uspořádání staveb  

Stanovují prostorové umístění jednotlivých staveb na funkčně vymezených 
pozemcích.  

      –  forma zástavby – stanovuje způsob zástavby na jednotlivých pozemcích (např. volně 
stojící RD, řadové RD, dvojdomky)     
       –  podlažnost – udává max. přípustný počet nadzemních podlaží 
       – výška zástavby – je určena maximální přípustnou výškou objektu od úrovně přilehlé 
komunikace  
       –  způsob zastřešení –  udává tvar a  sklon střechy jednotlivých objektů  (střecha šikmá, 
střecha plochá) 
       –  orientace střešního hřebene – stanovuje orientaci hřebene vůči stavební čáře 
       –  sklon střechy – vymezuje povolené rozmezí sklonu střešních rovin  
       –  způsob oplocení – udává polohu a výšku pevného oplocení stavby na pozemku 
 

            Další podmínky (doporučené) 

Upřesňují další požadavky na jednotlivé stavby v území a veřejná prostranství, jako je 
materiálové řešení, barevnost, druhová skladba zeleně, mobiliář apod. 

 

Limity využití území 

Udávají mezní hodnotu využití pozemků z hlediska obecně platných právních předpisů 
(zákonů, vyhlášek, nařízení vlády). Řešené území ovlivňují tyto limity: 

      –  podmínky pro činnost v dobývacím prostoru ropy a zemního plynu DP Lužice I, ev.č. 
          40015  
      –  podmínky pro činnost v chráněném ložiskovém území lignitu CHLÚ Hodonín VII, 
          ev.č. 16100000,  
      –  ochranná a bezp. pásma IS 
      –  ochranná pásma vodohospodářských a energetických zařízení 
      –  podmínky stanovené pro území archeologického zájmu 
      –  ochrana zemědělského půdního fondu 

 

b.4)     Přehled navržených pozemků 

V rámci daného využití jsou v řešeném území vymezeny následující soubory pozemků 
(velká písmena označují funkci dle výkresové části RP): 

 

Pozemky pro bydlení - B  

Podmínky pro využití pozemků 

Funkční využití pozemků 
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Jedná se o pozemky čistého bydlení, určené k umísťování staveb pro bydlení a  
činností, dějů a zařízení s bydlením bezprostředně souvisejících, a to:  

Br - pozemky pro bydlení v nízkopodlažních rodinných domech  

Hranice funkčně vymezeného souboru pozemků 

Území je plošně rozděleno na 4 soubory pozemků 1.1 až 1.4 se stejnou funkcí (bydlení v RD) 
a odlišnými regulativy prostorového uspřádání (různá forma zástavby – viz dále).  

Přípustnost činností, zařízení a staveb     

Přípustné jsou činnosti, zařízení a stavby sloužící výhradně pro bydlení a s bydlením 
bezprostředně související, tj. garáže, plochy pro parkování, terasy, zeleň místní druhové 
skladby, technická zařízení sloužící RD, oplocení a další doplňkové stavby dle § 21, odst. 6 
vyhl. č. 501/2006 Sb. Garáže budou stavebně spojeny s rodinným domem. U volně stojících 
RD mohou být nahrazeny krytým přístřeškem. 

Podmínečně přípustné jsou drobné služby (s vyloučením obchodní činnosti) a sídla firem 
včetně malých provozoven v rámci objektu RD, nenarušující sousedství a obytnou pohodu a  
nepřesahující význam daného území. Plocha provozovny nesmí být větší než polovina 
podlahové plochy rodinného domu, v němž je umístěna. 

Nepřípustné jsou činnosti, zařízení a stavby nesouvisející přímo s bydlením, které svým 
provozem narušují obytné prostředí nebo takové důsledky vyvolávají druhotně, včetně 
činností a zařízení, které jednotlivě nebo v souhrnu překračují stupeň zátěže pro zónu bydlení 
nebo narušují životní prostředí. (např. občanská vybavenost, obchodní činnost, rekreace, 
pěstitelské a chovatelské činnosti, výrobní služby). 
 

Podmínky pro umístění staveb 

Stavební čára 

Stavební čára je stanovena jednotně pro všechny rodinné domy, a to ve vzdálenosti 7m od 
hranice pozemku (směrem do veřejného prostranství) po nejbližší půdorysný bod RD. Hmota 
rodinného domu bude osazena vždy ve stavební čáře. Před stavební čáru nesmí předstupovat 
žádná část rodinného domu ani jiná stavba s výjimkou doplňkových konstrukcí RD, které jsou 
přiměřené rozsahem, tvarem a funkcí a jsou součástí hlavního objemu objektu (např. římsy, 
stříšky nad vstupy, balkony apod.).  

Vzhledem k různému tvaru stavebních parcel není stavební čára vždy souběžná s osou 
komunikace, ale v některých částech uliční fronty uskakuje podle zakřivení komunikace. 
Vždy je však kolmá alespoň k jedné z bočních hranic každé parcely. U domů ve tvaru L je 
dvorní křídlo kolmé na stavební čáru. 

Hranice zastavitelné plochy 

Jsou dány pro hlavní objem stavby včetně garáže vzdáleností 16 m od stavební čáry směrem 
do hloubky pozemku a min. vzdálenostmi od společných hranic se sousedními RD dle § 25 
vyhl. č. 501/2006 Sb. 

Index zastavitelnosti  

Pro funkčně vymezené soubory pozemků jsou stanoveny tyto celkové indexy zastavitelnosti: 

      –  plocha 1.1, 1.2 – index zastavitelnosti 0,4 
      –  plocha 1.3, 1.4 – index zastavitelnosti 0,3 
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Vzájemné odstupy staveb 

Jednotlivé stavby musí být umístěny na pozemcích tak, aby jejich vzájemné odstupy a 
vzdálenosti od společných hranic pozemků splňovaly podmínky vyhl. č. 501/2006 Sb. o 
obecných požadavcích na využívání území. 
 

Podmínky pro prostorové uspřádání staveb 

Forma zástavby  

V území jsou stanoveny tyto formy zástavby: 

     –  plocha 1.1 – dvojdomky s garážemi nebo štíty ve společné hranici parcel 
     – plocha 1.2 – řadové rodinné domy s dvorním křídlem do tvaru L, příp. bez dvorního 
křídla. Pro zachování intimity vnitřního atria u rodinných domů ve tvaru L musí tyto domy 
tvořit ucelenou skupinu se stejnou orientací ke světovým stranám.  
      –  plocha 1.3 a 1.4 – samostatně stojící rodinné domy s dvorním křídlem do tvaru L. Pro 
zachování intimity vnitřního atria musí tyto domy tvořit ucelenou skupinu se stejnou orientací 
ke světovým stranám. 

Uvedené typy domů jsou vzájemně zaměnitelné za podmínky, že nebude narušena 
celková urbanistická struktura zástavby.  

Vzdálenost samostatně stojících rodinných domů a dvojdomků od společných hranic se 
sousedem a umístění oken v protilehlých stěnách sousedních RD se řídí ustanovením § 25 
vyhl. č. 501/2006 Sb.  

Půdorysný tvar a velikost RD, zakreslené ve výkr. č. 1 jsou pouze orientační, závazné jsou 
výše uvedené regulace.  

Podlažnost 

V rámci pozemků pro bydlení je stanoven  následující max. počet podlaží: 

      –  1 nadzemní podlaží +  půdní prostor 
      –  1 nadzemní podlaží + obytné podkroví 
      –  1 nadzemní podlaží 

Rodinné domy nebudou podsklepeny z důvodu vysoké hladiny mírně agresivní podzemí vody 
(0,7 – 1,2m). 

Výška zástavby 

Výška zástavby je dána osazením domu na terénu a výškou hřebene střechy a je stanovena v 
tomto rozmezí: 

      –  osazení úrovně +- 0,00 =  0,300 až 0,600 m nad obrubníkem přilehlé komunikace 
      –  max. výška hřebene hlavního objemu stavby = 9,5m nad úrovní +- 0,00 
      –  max. výška hřebene pultové střechy (soubor pozemků 1.2) = 5,5m nad úrovní +- 0,00 

Způsob zastřešení 

V lokalitě jsou povoleny tyto typy zastřešení  
(platí pro všechny stavby včetně doplňkových): 

      –  střecha sedlová 
      –  střecha valbová, příp. polovalbová 
      – střecha pultová (pouze u dvorního křídla řadových RD v souboru pozemků 1.2, příp. u 
doplňkových staveb) 
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      – střecha plochá (pouze u garáží) 

U dvojdomků bude typ zastřešení pro obě poloviny domu shodný. 

Směrem ke společné hranici se sousedem mohou být střechy zakončeny štítem, valbou nebo 
polovalbou.  Směrem do zahrady bude dvorní křídlo zakončeno valbou (ne štítem).  

Pro osvětlení podkroví budou střechy směrem do uličního prostoru opatřeny vikýři nebo 
střešními okny, směrem do zahrady pouze střešními okny, a to z důvodu zabránění přímého 
pohledu do soukromí sousedních pozemků.  

Velikost a tvar vikýřů musí být přiměřené velikosti rodinnému domu a svému účelu. Vikýře 
budou řešeny standardním způsobem jako součást konstrukce krovu. Mohou být zastřešeny 
sedlovou, valbovou (polovalbovou) nebo pultovou střechou vždy s hřebenem nižším než 
hřeben hlavní střechy. Vikýře nesmí tvořit vystupující podlaží, průběžné štíty nebo střešní 
lodžie. Plocha vikýře (nebo vikýřů) v průmětu do střešní roviny nesmí přesáhnout více jak 
polovinu plochy střešní roviny, v níž je osazen. 

Orientace střešního hřebene 

Hřeben střechy hlavního objemu stavby (RD včetně garáže) v uliční frontě musí být vždy 
rovnoběžný se stavební čárou. U domů ve tvaru L bude hřeben dvorního křídla kolmý na 
hlavní (uliční) hřeben. 

Sklon střechy 

Sklon střešních rovin je povolen v následujícím rozmezí: 

      –  střecha sedlová, valbová, polovalbová od 32o do 40o 

      –  střecha pultová od 18o do 24o 

 Sklon střešních rovin vikýřů (s výjimkou pultových) bude taktéž v rozmezí od 32o do 40o.  

Způsob oplocení 

Oplocení pozemků bude provedeno po celém obvodu v hranicích parcel. V lokalitě jsou 
dány tyto výšky oplocení: 

      –  oplocení parcely v uličním prostoru  před RD, tj. od hranice parcely po stavební čáru,  
0,9 až 1,5m (podezdívka 0,3 až 0,6m) 
      –  oplocení zbylé části parcely (od stavební čáry dále) max. 2,0m  
 

Další regulativy (doporučené) 

Materiálové provedení vnějších částí RD a garáží 

      –  fasáda – jemnozrnné omítky ve světlých nebo středně sytých  pastelových barvách (bez 
ostrých křiklavých tónů) s možností použití cihelných, kamenných nebo dřevěných prvků na 
fasádě 
      – otvorové prvky – velikost bude odpovídat charakteru vesnického domu a měřítku stavby  
      – střecha – tašková krytina pálená, betonová, plechová ve tvaru a barvě tašky 
      – sokl – omítka, mozaiková omítka, keramický, cihelný nebo kamenný obklad, štípaný 
beton 

Materiálové provedení ostatních staveb 

      –  oplocení podél veřejných prostor - podezdívka + pilíře zděné, kamenné, z betonových 
tvárnic, výplň poloprůhledná z dřevěných, kovových nebo plastových prvků v imitaci dřeva  
      –  oplocení mezi RD - bude v délce od stavební čáry po zadní hranici zastavitelné plochy 
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provedeno jako plné neprůhledné 
       – doplňkové stavby (pergoly, přístřešky, zídky, zahradní domky) – v maximální míře  
z přírodních materiálů, tj. cihelné zdivo, kámen, dřevo, tašková krytina 
       – rozvodné skříně – v max. míře zabudovány do objektů, příp. jako součást oplocení 

 

Pozemky pro veřejná prostranství a veřejnou zeleň – U 

Podmínky pro využití pozemků 

Funkční využití pozemků 

Jedná se o území přístupné veřejnosti bez omezení ve formě návsi mezi uliční 
zástavbou, určené především pro obsluhu území (umístění dopravní a technické 
infrastruktury), veřejnou zeleň a pro plnění  společensko-rekreační funkce. Tyto pozemky 
zahrnují: 

            Uv    - veřejná prostranství – ostatní plochy  
            UKo - obslužné vozidlové komunikace v rámci veřejného prostranství  
            UKp  - pěší komunikace v rámci veřejného prostranství  
            UP    - parkoviště 
            UZp  - veřejnou zeleň  
            UVp - vodní plochu 
            trasování podzemních a nadzemních inženýrských sítí 

Hranice funkčně vymezeného souboru pozemků 

Pozemky veřejných prostranství tvoří jednu funkční celek označený 2.1. Tento soubor 
pozemků je vymezen ze severu a jihu hranicemi stavebních parcel RD, z východu a západu 
koridory pro napojení lokality na stávající komunikace. 

Přípustnost činností, zařízení a staveb     

Přípustné jsou činnosti, zařízení a stavby určené pro obsluhu území a pohyb obyvatel, jako 
jsou vozidlové a pěší komunikace, parkoviště, koridory pro vedení inženýrských sítí  a dále 
činnosti, zařízení a stavby plnící společensko-rekreační funkci, tj. plochy veřejné zeleně, 
odpočinkové plochy, mobiliář apod. 

Podmínečně přípustné jsou stavby nezbytné technické vybavenosti, stavby drobné 
architektury, dětská hřiště, vodní prvky, reklamní poutače apod. 

Nepřípustné jsou činnosti, zařízení a stavby nesouvisející s obsluhou území  nebo  narušující 
životní prostředí a jakákoliv další výstavba výše neuvedená. 
  

Podmínky pro umístění staveb 

Umístění staveb na pozemcích 

Umístění staveb dopravní a technické infrastruktury je převzato z projektové dokumentace 
pro stavební povolení „ZTV pro výstavbu rodinných domů Lužice – Vinohrádky II.-etapa“ 
(PROST Hodonín s.r.o., 10/2010).  

Pro situování dalších přípustných staveb na pozemcích veřejného prostranství je nutno 
zpracovat v souladu s požadavky obce samostatnou projektovou dokumentaci, příp. je pro 
jejich umístění nutný souhlas stavební komise. 
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Podmínky pro prostorové uspořádání staveb 

Jsou dány umístěním staveb technické a dopravní infrastruktury a dalších v rámci veřejného 
prostranství dle PD pro stavební povolení „ZTV pro výstavbu rodinných domů Lužice – 
Vinohrádky II.-etapa“. 

      – budou respektovány příslušné ČSN týkající se vzájemných vzdáleností a ochranných 
pásem inženýrských sítí a komunikací 
      –  parkování na soukromých pozemcích – na každém pozemku RD budou zajištěna min. 2 
odstavná stání pro osobní automobily (v garáži nebo na pozemku) 
      –  dešťové vody z RD budou jímány a zasakovány na pozemcích vlastníků RD 
 

Další regulativy (doporučené) 

Materiálové provedení komunikací a zpevněných ploch 

      –  komunikace pro automobilovou dopravu, parkovací stání – betonová zámková dlažba, 
sklopené obrubníky po celé délce komunikace směrem k rodinným domům 
      –  komunikace pěší – betonová zámková dlažba 
      –  nájezdy k rodinným domům – dlažba betonová, cihelná, kamenná 

Druhová skladba zeleně 

Při  výsadbě zeleně bude použita druhová skladba dřevin typická pro místní podmínky. Pro 
plochy parkových úpravy  je nutno zpracovat samostatnou projektovou dokumentaci. 

 

Pozemky pro technické vybavení – T 

Zahrnují pozemky pro umístění nadzemních zařízení technické infrastruktury, a to: 

Ts - pozemek pro trafostanici 
 

            Podmínky pro využití pozemků 

Jedná se o pozemek pro umístění trafostanice, označený 3.1. 

a) přípustné jsou činnosti, zařízení a stavby pro zabezpečení funkčnosti technické 
infrastruktury včetně nezbytné dopravní obsluhy 

b) nepřípustné jsou činnosti, zařízení a stavby nesouvisející s technickou infrastrukturou nebo 
narušující životní prostředí  
 

Podmínky pro umístění staveb 

Nejsou stanoveny. 
 

Podmínky pro prostorové uspřádání staveb 

Nejsou stanoveny. 
 

Další regulativy (doporučené) 

Materiálové řešení objektů tech. zařízení 

      –  trafostanice – bude zakomponována do navržené veřejné zeleně, střecha šikmá, tašková 
krytina, omítka v pastelové barvě 
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       –  rozvodné skříně – budou zakomponovány do oplocení RD 
       –  veřejné osvětlení – budou použita svítidla max. výšky 4,5m 

 

b.5)     Přehled činností, zařízení a staveb na navržených pozemcích 

Na funkčně vymezených souborech pozemků jsou navrženy následující činnosti, 
zařízení a stavby (označení dle výkresové části RP): 

 

1.1 Br 1+P/s,p     rodinné dvojdomky, přízemní s využitým podkrovím nebo bez 
podkroví, zastřešení šikmou střechou 

doplňkové stavby k bydlení, drobné služby a sídla firem v rámci RD 

stavební čára 7m od hranice pozemku, hlavní hřeben stavby souběžný 
se stavební čárou 

součástí RD garáž + další odstavné stání na pozemku, zastřešení 
garáže šikmou nebo plochou střechou  

max. výška stavby 9,5m nad úrovní +- 0,00, dvorní křídlo max. 5,5m 
nad úrovní +-0,00  

index zastavění souboru pozemků 0,4, na zbývajících částech 
pozemků zahrady k RD 

forma zástavby – řadové RD 

 

1.2 Br 1+P/s,p             rodinné domy řadové s dvorním křídlem kolmým ke stavební čáře 
nebo bez dvorního křídla, přízemní s využitým podkrovím nebo bez 
podkroví, zastřešení šikmou střechou  

doplňkové stavby k bydlení, drobné služby a sídla firem v rámci RD 

stavební čára 7m od hranice pozemku, hlavní hřeben stavby souběžný 
se stavební čárou 

součástí RD garáž + další odstavné stání na pozemku, zastřešení 
garáže šikmou nebo plochou střechou,  

max. výška stavby 9,5m nad úrovní +- 0,00, dvorní křídlo max. 5,5m 
nad úrovní +-0,00  

index zastavění souboru pozemků 0,4, na zbývajících částech 
pozemků zahrady k RD 

forma zástavby – dvojdomky 

 

1.3 Br 1+P/s,p         

 

rodinné domy samostatně stojící o půdorysu ve tvaru L, přízemní 
s využitým podkrovím nebo bez podkroví, zastřešení šikmou střechou 

doplňkové stavby k bydlení, drobné služby a sídla firem v rámci RD 

stavební čára 7m od hranice pozemku, hlavní hřeben stavby souběžný 
se stavební čárou 
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součástí RD garáž + další odstavné stání na pozemku, zastřešení 
garáže šikmou nebo plochou střechou  

max. výška stavby 9,5m nad úrovní +- 0,00, dvorní křídlo max. 5,5m 
nad úrovní +-0,00  

index zastavění souboru pozemků 0,3, na zbývajících částech 
pozemků zahrady k RD 

forma zástavby – samostatně stojící RD 

  

1.4 Br 1+P/s,p         rodinné domy samostatně stojící o půdorysu ve tvaru L, přízemní 
s využitým podkrovím nebo bez podkroví, zastřešení šikmou střechou 

doplňkové stavby k bydlení, drobné služby a sídla firem v rámci RD 

stavební čára 7m od hranice pozemku, hlavní hřeben stavby souběžný 
se stavební čárou 

součástí RD garáž + další odstavné stání na pozemku, zastřešení 
garáže šikmou nebo plochou střechou  

max. výška stavby 9,5m nad úrovní +- 0,00, dvorní křídlo max. 5,5m 
nad úrovní +-0,00  

index zastavění souboru pozemků 0,3, na zbývajících částech 
pozemků zahrady k RD 

forma zástavby – samostatně stojící RD 

 

2.1 Uv, UKo, UKp, 
Uz, UZp, UVp              

veřejné prostranství  

vozidlové a pěší komunikace, parkoviště, veřejná zeleň, odpočinkové 
plochy, dětská hřiště, prvky drobné architektury, mobiliář, retenční 
nádrž – vše v rámci veřejného prostranství 

trasování podzemních a nadzemních inženýrských sítí  

 

3.1 Ts trafostanice včetně nezbytné dopravní obsluhy 
 

 
 
 

c) Podmínky pro umístění a prostorové uspořádání staveb veřejné 
infrastruktury 
Uspořádání staveb veřejné infrastruktury v území řeší podmínky pro napojení 

navržených staveb a pozemků na dopravní a technickou infrastrukturu obce. Koncepce 
dopravní a technické infrastruktury byla převzata ze zpracované PD pro SP „ZTV pro 
výstavbu rodinných domů Lužice – Vinohrádky II. etapa“ (PROST Hodonín s.r.o., 
10/2010).  

 



 

15 
 

c.1)     Dopravní infrastruktura 

Komunikace vozidlové 

Lokalita je dopravně napojena na stávající komunikační skelet obce ze tří směrů – z 
jihozápadu na místní komunikaci v ul. Vinohrádky, z jihovýchodu na místní komunikaci v ul. 
Polní, vybudovanou v rámci předchozí etapy výstavby RD, a ze severovýchodního směru na 
silnici III/4222 Lužice – Dolní Bojanovice (ulice Bojanovická). Celý komunikační systém 
lokality je navržen jako obytná zóna, tj. místní komunikace funkční podskupiny D1 se 
smíšeným provozem, tzn. veškerý provoz chodců, cyklistů a motorových vozidel je zde veden 
ve společném prostoru, kde bude zajištěna omezená rychlost dle ČSN 736110.  

Obslužné komunikace uvnitř lokality jsou navrženy po obou stranách návsi, tj. 
prostoru označeného U - Pozemky pro veřejná prostranství a veřejnou zeleň jako 
jednosměrné objízdné, v místech napojení na stávající síť místních komunikací a v příčných 
propojeních obousměrné. Jsou rozděleny do čtyř tras „A“ až „D“ o celkové délce 1 065 m.  
Prostor místní komunikace (od hranice pozemků RD po okraj parkovacích stání) má šířku 9m, 
dopravní prostor pro smíšený provoz je navržen v  šířce 3,60m, podélná parkovací stání v 
šířce 2,40m. 

Povrch komunikací je navržen z betonové zámkové dlažby. Vjezdy do lokality 
vymezené regulačním plánem budou opatřeny zpomalovacími vyvýšenými prahy. 

Převážná část plochy komunikací je odvodněna do přilehlých zatravněných ploch 
veřejného prostranství (parku), kde bude dešťová voda svedena mělkými průlehy do retenční 
nádrže (viz dále kap. Odvod dešťových vod). Retenční nádrž bude zaústěna přepadem do 
veřejné kanalizace. Komunikace, které nelze vyspádovat do zatravněných ploch, budou 
odvodněny do pomocí uličních vpustí do nově navržené komunikace.. 

 

Komunikace pěší 

Středem veřejné zeleně (veřejného prostranství) je navržena v  podélném směru 
komunikace pro pěší  s několika příčnými trasami, spojujícími severní a jižní uliční prostor. 
Na obou koncích veřejného prostranství (západ-východ)) navazuje chodník přímo na dopravní 
prostor obytné zóny,  kde se chodci pohybují společně s motorovými vozidly a cyklisty. 
Přístup z ulice Vinohrádky až k začátku obytné zóny je zajištěn samostatně vymezeným 
chodníkem podél vozidlové komunikace v délce cca 50,00m. 

Pěší komunikace jsou navrženy z betonové dlažby v š. 1,6m, jejich celková délka je 
cca 340 m. 

 

Parkoviště 

 V lokalitě jsou navržena parkovací stání v celkovém počtu 62 parkovacích míst, která 
jsou umístěná v  rámci pobytového prostoru místní komunikace funkční podskupiny D1. 
Parkovací stání jsou navržena jako podélná v šířce 2,4m po levé straně jednosměrné 
jednopruhové komunikace šířky 3,6m. 

V rámci výstavby rodinných domů musí být zajištěna min. 2 odstavná stání na každém 
pozemku RD. 
 

c.2)     Technická infrastruktura 

V řešeném území je navržena pro zajištění zásobování RD energiemi, vodou a odvod 
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dešťových a splaškových vod nezbytná technická infrastruktura. V řešeném území bude 
umístěna  splašková a dešťová kanalizace, vodovod, plynovod, distribuční rozvody elektrické 
energie a veřejné osvětlení. 
 

Splašková kanalizace  

Navržená kanalizace řeší odvedení pouze splaškových vod z území, dešťové vody 
budou odváděny povrchově.  

S ohledem na konfiguraci terénu a uspořádání komunikací budou výjimečně zaústěny 
do splaškové kanalizace  dešťové vody z míst, která nelze odvodnit povrchově a dále  přepad 
z retenční nádrže po dosažení stanovené hladiny. Toto řešení je v souladu s Vodním zákonem 
§5, odst. 3 a vyhláškou 501/2006 Sb. 2006, odst.5. 

Hydrotechnické výpočty: 

Při specifické potřebě 140 l/os.den a 150 obyvatelích je : 

-  průměrný denní průtok splaškových vod   21 m3/den 
        0,24 l/s 

-  maximální hodinový průtok                                        0,24 x  5,5                  1,32 l/s 
-  návrhový průtok                                                              1,32 x 2                  2,64 l/s 
 
Technické řešení 

Kanalizace se člení na stoky C, C10, C11 a C12. Značení stok navazuje na stávající 
systém značení podle provozního řádu kanalizace obce Lužice. Všechny stoky jsou navrženy 
z trub PP UR2 dle DIN 16961. Jsou situovány do profilu navržené komunikace. U 
obousměrné vozovky je stoka umístěna do osy jízdního pruhu. 

Stoka C tvoří pokračování stejnojmenné stávající stoky DN 400 v ulici Bojanovická. 
Místo napojení je dáno komunikačním řešením lokality Vinohrádky. Stoka C je zakončena 
šachtou Š10 u parcely č. 3172. Stoka je navržena z trub DN 250, v části, kde dochází ke 
spojení se stokami C10 a C11, je DN 400. 

Stoka C10 kromě odvedení splaškových vod ze severní strany zástavby, zabezpečuje 
také odvedení vod dešťových, které budou přepadat z retenční nádrže a také těch, které 
s ohledem na níže položené RD a komunikace nemohou odtékat do nádrže povrchově.  
Kromě úseku, který bude s ohledem na zaústění dešťových vod z retenční nádrže DN 400, je 
zbývající část soky C 10 z trub DN 250. 

Stoka C11 bude odvádět vody splaškové i dešťové z krátké ulice situované v dolní 
části lokality v souběhu s ulicí Bojanovická. Do stoky bude zaústěna i přípojka z dešťové 
vpusti umístěné s ohledem na sklon terénu, na konci navržené komunikace. Stoka je navržena 
z trub DN 250. 

Stoka C12 je navržena v pokračování stávající ulice Polní. Do stoky C zaúsťuje 
v šachtě Š6. S ohledem na výškové řešení, bude do stoky zaústěna přípojka z dešťové vpusti, 
která bude osazena v nejnižším místě komunikace. Stoka C11 a C12 je navržena z trub DN 
250. 

 
Domovní přípojky 

V rámci výstavby kanalizace budou osazeny odbočky pro připojení navržených RD. 
Přípojky se vybudují až po hranici parcel. Vzhledem k tomu, že v prostoru pro uložení 
inženýrských sítí není možno osadit na přípojkách revizní šachtice, budou tyto osazeny až při 
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výstavbě RD na soukromých pozemcích.  

Přípojky jsou navrženy z trub PP, nebo PVC hladkých DN 150. Mají  jednotný sklon 
2%.  
 

Odvod dešťových vod 

Návrh řeší odvedení dešťových vod z území určeného k výstavbě rodinných domů ve 
 II. etapě výstavby Vinohrádky. Dešťové vody z RD budou jímány a zasakovány na 
pozemcích vlastníků RD. Dešťové vody z veřejných ploch zpevněných i nezpevněných, 
s výjimkou míst kde to nebude s ohledem na sklon terénu možné, budou odtékat povrchově k 
retenční nádrži. 

Dešťové vody budou odváděny do kanalizace se zpožděním vlivem povrchového 
odtoku z území, po jejich částečném zásaku do propustného podloží. Množství přepadající do 
kanalizace bude regulováno štěrbinovým přelivem v odtokovém objektu. 

 
Technické řešení 

Sklon terénu a návrh uspořádání lokality dává možnost řešit odvedení dešťových vod 
z území výše uvedeným způsobem - povrchově pomocí mělkých průlehů do retenční nádrže 
na pozemku veřejného prostranství, ze které budou – po dosažení stanovené hladiny – 
štěrbinovým přepadem odtékat do kanalizace. Průlehy budou situovány po obou stranách 
parčíku mezi komunikací a navrženým chodníkem. Průtočný profil průlehů bude nezpevněný, 
zatravněný. Tímto řešením dojde nejen k výraznému zlevnění stavby, ale především 
ke zpomalení odtoku dešťové vody z území. K tomu přispěje i využívání dešťové vody přímo 
u jednotlivých RD, kde je stanovena povinnost majitelů jímat dešťové vody z dvorní části 
střechy. Toto řešení je v souladu s Vodním zákonem §5, odst. 3 a vyhláškou 501/2006 Sb., 
odst.5 a je mu  přizpůsoben i návrh příčných sklonů komunikací, směřujících k průlehům.  

 
Hydrotechnické výpočty 

byly provedeny dle ČSN 75 6101 čl.5.3.4.7 s ohledem na malý rozsah území racionální 
metodou a vycházejí z následujících hodnot: 

qs  -  itenzita 15 min. deště, periodicita  i=1             124 l/s.ha 
ψ  -  součinitel odtoku (pro RD izolované v zahradách)                   0,25  
 
-  z plochy příslušející k průlehu B přitéká    38,44 l/s 
-  do nádrže přitéká (z průlehu A a B)          (38,44+34,10) 72,54 l/s 
-  doba plnění retence (bez započítání odtoku        (230:72,54)    52 min 
 
Retenční nádrž 

 je určena pro zachycení dešťových vod ze zpevněných i nezpevněných ploch a jejich 
postupnému vypouštění řízeným odtokem do kanalizace. Kromě vodohospodářské funkce 
bude plnit i funkci estetickou. Odtok je navržen potrubím DN 300 do veřejné kanalizace. 
Nádrž má protáhlý tvar ve směru SV-JZ. Délka nádrže je 43,5 m, šířka 20,5 m, plocha cca 
700 m2, hl. 0,3 až 0,9m. 

Bylo zvoleno uspořádání nádrže s prostorem trvalého nadržení a prostorem retenčním, 
který se bude plnit pouze při dešti, na dobu maximálně 3 hodin. Rozdělení na prostor trvalého 
nadržení a retenční je provedeno odstupňováním dna.  
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Přelivný objekt je betonová šachta o vnitřních půdorysných rozměrech 1,0×1,0 m, 
vnitřní výška je 2,4 m. Je umístěn v nejhlubší části nádrže. 
 

Vodovod 

Navržený vodovod bude napojen na stávající vodovodní řad v ulici Polní. Vzhledem 
k tomu, že vodovod bude uložen v nezpevněném povrchu, nebudou řešeny přípojky 
k jednotlivým parcelám. Vodovodní síť bude zaokruhována na stávající vodovod v ulici 
Akátová (souběžná s Bojanovickou), vybudovaný v I.etapě výstavby sítí v lokalitě 
Vinohrádky. 

 
Výpočet potřeby vody: 

-  počet obyvatel   40 RD x 3,5   140 obyvatel 
-  specifická potřeba vody       140 l/ob.den 

      Qp  = 140  x 140                     19,6 m3/den 
-  maximální denní potřeba  Qm =  19,6 x 1,4   27,4 m3/den 
- maximální hodinová potřeba Qh  =  27,4 x 1,8              49,3 m3/den 
                                                                                                           (0,57 l/s) 
Technické řešení                                                                                                

Navržený vodovod tvoří zaokruhovanou síť. Dělí se na dva řady, jejich označení 
vychází ze značení pasportu vodovodní sítě v obci Lužice. Vlastníkem stávajícího vodovodu 
jsou  Vodovody a kanalizace a.s. Hodonín.  

Vodovodní přípojky budou realizovány v rámci výstavby konkrétních RD. Připojení 
zabezpečí správce vodovodní sítě VaK a.s. Hodonín. 

Řad B2-2 je připojen na stávající řad B2-2 z trub PVC φ 110 v ulici Polní. Pokračuje 
v prodloužení této ulice až k místu, kde odbočuje řad B2-2-1. Dále pokračuje podél navržené 
zástavby směrem k ulici Bojanovická a stáčí se do ulice Akátová, kde dojde k propojení se 
stávajícím řadem z trub PE φ 90. Tento stávající vodovod je napojen na vodovodní řad z trub 
PE φ 110 v ulici Lesní a okruhuje se s vodovodem v ulici Bojanovická.   

Vodovodní řad je situován, s výjimkou počátečního úseku délky cca 75 m, do prostoru 
zeleného pásu mezi komunikací a hranicemi parcel RD. 

Řad B2-2-1 je napojen na řad B2-2 v křižovatce ulice Polní s navrženou komunikací 
Pokračuje západním směrem, prochází v souběhu s ostatními sítěmi podél nově navržené 
zástavby celým územím a v prostoru křižovatky komunikačního propoje s ulicí Bojanovická 
se opět připojuje na řad B2-2.  
 

Plynovod 

Plynovod je navržen jako středotlaký a tvoří větvenou síť se čtyřmi větvemi. Mimo 
větve 1, která je z trub PE φ 90, jsou ostatní větve z trub PE φ 63. Plynovod je uložen 
v zeleném pásu v souběhu s vodovodem v osové vzdálenosti 0,7 m. Napojení na stávající STL 
plynovod (DN 90) je navrženo v ulici Polní. 
 
Potřeba plynu 

-  počet navržených RD                                                                   40 
-  potřeba plynu pro 1 RD                        3,0 m3/h 
-  potřeba plynu celkem                (40 x 3)             120,0 m3/h 
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-  roční spotřeba plynu                                   (2500m3 x 40)   100 000,0 m3/rok 
 
Technické řešení 

Větev 1 je připojena na koncový bod stávajícího STL plynovodu v ulici Polní, který je 
vybudován z trub PE φ 90. Přechází s ohledem na prostorové poměry mezi navrženou 
kanalizaci a kabely VO, v křižovatce ulice Polní s nově navrženou komunikací se lomí a 
pokračuje v zeleném pásu podél hranice parcel RD směrem k ulici Bojanovická a dále  se 
stáčí do ulice Akátová, kde je zakončena zároveň s komunikací.  

Podle záměru JmP Hodonín bude větev 1 posilujícím vedením jak ulice Lesní, tak i 
Bojanovické.  

Větev 2  je napojena na větev 1v křižovatce ulice Polní. Pokračuje západním směrem 
a je zakončena u parcely č.3171. 

Větev 3 odbočuje z větve 2 a pokračuje podél středního komunikačního propoje na 
severní stranu zástavby. Zde se lomí a jde západním směrem, kde je zakončena u poslední 
parcely č. 3150. 

Větev 4 odbočuje z větve 3 ve staničení 0,035 78 km a pokračuje podél zástavby 
východním směrem k ulici Bojanovická. Je zakončena u poslední parcely určené pro výstavbu 
RD č.3170.  
 

Energetika 

Kabelové rozvody VN 

Napojení lokality bude ze stávajícího kabelového VN vedení – provedení jako smyčka 
– do trafostanice Vinohrádky I. a přes spojky zasmyčkováním novými VN kabely do nové 
distribuční trafostanice „Vinohrádky II.“. Distribuční trafostanice je osazena v centru odběru 
předmětné lokality. Kabelové rozvody budou provedeny jako smyčka jednožilovými kabely 
22kV svazkovanými. Trasa od místa napojení po rozvaděč VN distribuční trafostanice. 

 
Kabelové rozvody NN 

Napojení lokality bude z distribuční trafostanice „Vinohrádky II.“, osazené v centru 
odběru předmětné lokality.  

Budou provedeny paralelními kabely AYKY z nové  trafostanice Vinohrádky II do 
jednotlivých přípojkových/rozpojovacích skříní jednotlivých parcel – budoucích odběratelů. 
Kabeláž bude zokruhována tak, aby vytvářela vždy síť napájenou ze dvou stran. 

 
 

Instalovaný výkon v rámci akce: 
předpokládaný Pi pro jeden RD 
předpokládaná Pp celkem v lokalitě 

 

Přepočítaný výkon v rámci akce 
předpokládaný Pp pro jednu parcelu 
předpokládaná Pp celkem v lokalitě 

 

Soudobost průměrná dle ČSN 34 1610 
 

 

 
         Pi      = 14,0 kW 

 Picelk. = 602  kW 
 

 
         Pp      =  7,0 kW 

 Ppcelk. = 301 kW 
 

0,5 
 

 
Trafostanice 
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Zóna bude napájena z kioskové  trafostanice 1 x 630kVA. Tato trafostanice bude 
v první fázi vybavena pouze transformátorem 400kVA (pokrývajícím předpokládané potřeby 
lokality RD). Je navržena transformovna 22/0,4kV ze standardizovaných typů používaných 
v sítích e.on – jednopodlažní typová kiosková. 
 
Veřejné osvětlení 

Napojení veřejného osvětlení pro lokalitu Vinohrádky II. bude z rozvaděče VO 
osazeného v distribuční trafostanici vč. měření spotřeby el. energie a ovládání VO. Budou 
provedeny kabely AYKY se zasmyčkováním kabelů do jednotlivých svítidel. Svítidla budou 
sadová výšky 4 - 5m.  
 
 
 

d) Podmínky pro ochranu hodnot a charakteru území 

d.1)     Stávající historické a přírodní podmínky 

Původně zemědělská obec Lužice leží v úrodné oblasti jižní Moravy, obklopena sady a 
vinicemi, 4 km jihozápadně od města Hodonína. Katastrální území má rozlohu 752 ha, 543 ha 
zabírá zemědělská půda. Obec je známa svými nalezišti ropy, zemního plynu a lignitu. 

Název obce se odvozuje od četných vodních ploch, které se zde v dávných dobách 
rozlévaly (louže, luže). Dominantou obce je kostel z r. 1874, zasvěcený velkomoravským 
věrozvěstům Cyrilu a Metoději. Nejstarší doložená písemná zmínka o obci je z roku 1250. 
Celé katastrální území obce je územím s bohatými archeologickými nálezy, které dokládají  
intenzivní osídlení oblasti již v pravěku. 

Obec Lužice spadá do oblasti "Podluží" - jednoho z nejmalebnějších národopisných 
regionů Slovácka. Právě Podluží, nejjižnější ze slováckých regionů, je znám svým odkazem k 
tradicím, které nejen zachovává, ale i neustále rozvíjí. 

Lokalita Vinohrádky je situována na orné půdě na severovýchodním okraji obce, kde 
logicky doplňuje plochy stávající obytné zástavby obce do  kompaktního celku.  

Obec má klasickou ulicovou strukturu, tvořenou nízkopodlažními řadovými domy 
osazenými podél komunikací. Přes veškeré, ne vždy zdařilé modernizace se zde zachoval 
v převážné míře původní typ rodinného domu se sedlovou střechou orientovanou hřebenem 
podél silnice, často půdorysně ve tvaru L s dvorním křídlem. Stávající RD doplňují zahrady a 
další pozemky s typickou výsadbou ovocných dřevin a vinic. 

Řešené území nezasahuje do ochranného režimu památek ani nejsou dotčeny žádné 
objekty zapsané do seznamu kulturních nemovitých památek.  
 

d.2)     Navržené podmínky pro ochranu urbanist. a historických hodnot 

Pro ochranu hodnot území jsou stanoveny regulativy plošného a prostorového 
uspořádání, zajišťující kromě ochrany typického rázu obce i její kvalitativní rozvoj a ochranu 
přírodních hodnot. 

Charakter prostoru – je dán stupněm uzavřenosti a celkovým působením  na člověka 
− bude dodržena navržená urbanistická struktura prostoru respektující historický vývoj 
ulicové zástavby s rozšířenou návsí 
− zástavba bude  navržena v přiměřeném  měřítku a typologickém řešení odpovídajícím 
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vesnické zástavbě Jižní Moravy 
             
Struktura prostoru – je charakterizována hmotovým uspořádáním zástavby (výška zástavby, 
tvary střech a jejich orientace k uličním prostorům), řešení exponovaných prostor 

− budou respektovány stanovené hranice zastavitelných ploch, určující charakter 
zástavby (zástavba řadová, samostatně stojící RD, dvojdomy) 
− bude respektována max. přípustná výška zástavby nad úrovní přilehlé komunikace dle 
stanovených regulací  
− tvary střech, sklon a orientace hřebene budou v max. míře respektovat stávající, 
historicky danou zástavbu obce 
− pro vymezený veřejný prostor  (náves) bude zpracována samostatná podrobná 
dokumentace, respektující  podmínky regulačního plánu 
 
Obraz prostoru – je tvořen architekturou zástavby (měřítko zástavby, použité materiály, 
barevnost, tvarosloví) 

− bude použito drobné měřítko hmot, odpovídající okolní zástavbě 
− pro osvětlení podkroví budou použita střešní okna nebo vikýře tradičních tvarů, které 
mohou být osazeny pouze do uličního prostoru  
− na fasádách objektů budou použity tlumené odstíny barev a v max. míře přírodní 
materiály, na šikmých střechách bude použita tašková krytina  
− v území nebudou používány cizorodé nebo velikostně neúměrné architektonické prvky 
a nebudou vytvářeny výrazné hmotové dominanty 
− pro zpevněné povrchy veřejných prostor budou preferovány přírodní materiály 
 
Historické hodnoty – je nutno respektovat podmínky stanovené pro území archeologického 
zájmu 
 

d.3) Navržené podmínky pro ochranu přírodních hodnot 

−      řešené území nezasahuje do ochrany přírodních hodnot obce ani se nedotýká lokalit 
soustavy Natura 2000.  
−      plochy zeleně, realizované v dané lokalitě (zeleň veřejného prostranství a zeleň zahrad 
RD) musí být citlivě začleněny do celkového krajinného rázu 
−      pro návrh veřejné zeleně je vhodné zpracovat samostatný  odborný projekt 
− ve výsadbě zeleně musí být dodržena domácí druhová skladba 
−      řešené území se dotýká zemědělského půdního fondu - zasahuje do pozemků IV. třídy 
ochrany ZPF, zábor pozemků pro uvedenou lokalitu byl schválen v rámci platného územního 
plánu obce  
−     v rámci řešeného území nedojde k dotčení pozemků určených k plnění funkce lesa  
 
 
 

e) Podmínky pro vytváření příznivého životního prostředí 
Obec Lužice není zatěžována žádnými většími negativními vlivy, kvalita životního 

prostředí je vysoká.  Umístěním navržených činností v dané lokalitě (bydlení v RD) nedojde k 
žádným negativním dopadům na životní prostředí.  

RP nebudou dotčeny zájmy ochrany ovzduší ani ochrany podzemních vod. 
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Způsob nakládání s odpady bude řešen ve smyslu ustanovení zákona č. 185/2001 Sb., 
o odpadech ve znění pozdějších předpisů, a vyhlášky Ministerstva životního prostředí č. 
381/2001 Sb. - odpady z provozu uvažovaných zařízení (běžný komunální odpad) budou 
předány oprávněné osobě k dalšímu využití nebo odstranění, odvoz odpadu bude zajištěn 
způsobem v místě obvyklým.  

 
 
 

f) Podmínky pro ochranu veřejného zdraví 
Podmínky ochrany zdraví vyplývají ze zákona č.  258/2000 Sb. o ochraně veřejného 

zdraví  a dalších předpisů. Území bude zatěžováno těmito vlivy: 

− hlukem z motorové dopravy  
− emisemi z motorové dopravy 
− pronikání radonu z podloží do volného ovzduší 
− odpady z provozu zařízení 
 
Opatření  pro ochranu veřejného zdraví  

− území bylo prověřeno z hlediska hlukové zátěže od silnice I/55 Břeclav – Hodonín – 
Uherské Hradiště, vedoucí SZ podél lokality – měření neprokázala překročení hygienických 
limitů (viz Protokol o zkoušce č. FM 2009/217 – měření imisních hladin hluku z dopravy 
v chráněném venkovním prostoru plochy bydlení – lokalita Lužice Vinohrádky) 

− hluková zátěž  z motorové dopravy uvnitř lokality bude  vzhledem k charakteru 
zástavby a způsobu dopravního řešení (obytná zóna s omezenou rychlostí provozu) 
minimální, navíc bude eliminována dostatečným odstupem stavební čáry od obslužné 
komunikace (min. 10m od obrubníku), nepředpokládá se průjezd lokalitou  

− nárůst zatížení emisemi z provozu motorových vozidel je vzhledem k intenzitě 
motorové dopravy v rámci lokality zanedbatelné a nevyžaduje návrh konkrétních opatření 

− zahrady u objektů bydlení a plochy veřejné zeleně nejsou chráněnými venkovními 
prostory definovanými dle zvláštního právního předpisu 

− území bylo posouzeno z hlediska pronikání radonu do ovzduší, podle výsledků bylo 
v území stanoveno nízké až střední radonové riziko - vzhledem k této skutečnosti je nutno 
řešit ochranu staveb izolacemi dle ČSN 73 0601 

 
 
 

g) Vymezení veřejně prospěšných staveb, veřejně prospěšných opatření, 
staveb a opatření k zajišťování obrany a bezpečnosti státu a vymezení 
pozemků pro asanaci, pro které lze práva k pozemkům a stavbám 
vyvlastnit   
Nejsou žádné požadavky. Pozemky v rámci řešeného území navržené pro umístění 

dopravní a technické infrastruktury jsou ve vlastnictví Obce Lužice. 
 
 
 

h) Vymezení dalších veřejně prospěšných staveb a veřejně prospěšných 
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opatření, pro které lze uplatnit předkupní právo, s uvedením 
katastrálních území a parcelních čísel 
Nejsou žádné požadavky. 

 
 
 

i) Výčet územních rozhodnutí, která regulační plán nahrazuje 
Regulační plán nenahrazuje v řešeném území žádná územní rozhodnutí. Tento 

požadavek nebyl stanoven. 
 
 
 

j)  Údaje o počtu listů regulačního plánu a počtu výkresů grafické části 
 

Textová část regulačního plánu 23 listů 

Grafická část 7 výkresů 
  
 
 


