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ORIENTAČNÍ ÚDAJE O ÚZEMÍ
Řešená plocha Z.S5: ............................................................ cca 41.000 m2
Počet parcel: ......................................................................... 19
Nové sjezdy ze silnice I/14: ................................................... 3
Nové místní komunikace: ...................................................... 550 m'
Nové cesty pro pěší: .............................................................. 340 m'
Plocha veřejného prostranství: .............................................. 2.900m2
z toho živice …................ 700 m2
žulové kostky …............... 30 m2
mlat a štěrk ...................... 850 m2
Výměra plochy BV: ................................................................ cca 38.000 m2

Z.S5
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ÚVOD
Podle ustanovení § 30 stavebního zákona územní studie navrhuje,
prověřuje a posuzuje možná řešení vybraných problémů při rozvoji daného
území, případně úprav nebo rozvoj některých funkčních systémů v území,
například veřejné infrastruktury (dopravní řešení, inženýrské sítě a jejich vedení),
územního systému ekologické stability, které by mohly významně ovlivňovat
nebo podmiňovat využití a uspořádání území nebo jejich vybraných částí.
Tato studie řeší plošné uspořádání území, jak plochy veřejného
prostranství, tak plochy venkovského bydlení. Tj. členění jednotlivých stavebních
pozemků, komunikací, přibližné umístění objektů na stavebních pozemcích,
zásady hmotového, tvarového, barevného a částečně i materiálového řešení
objektů s ohledem na výškovou úroveň.
Tato studie neřeší technickou infrastrukturu, ochranu veřejného zdraví,
případné asanace podmiňující výstavbu a další. Studie respektuje návrh
kanalizace ve Spech, ostatní TI je předpokládaná v trasách (či podél tras)
navrhovaných komunikací.
Studie slouží jako podklad pro architektonickou sourodost sídelního útvaru
a jeho napojení a začlenění v obci Spy.

ZÁSADY URBANISTICKÉHO ŘEŠENÍ
Návrh řeší uspořádání rozvojového území Z.S5 v obci Spy. To je
územním plánem určeno k výstavbě rodinných domů venkovského charakteru.
Parcelace je navržena tak, aby byla hustota osídlení přiměřená a byl zachován
venkovský charakter obce. Velká část parcel je podlouhlých, jak bývalo ve vsích
zvykem. Členění je ovlivněno ochrannými pásmy nadzemních elektrických
vedení a podzemního vodovodu. Kvůli orientaci parcel vůči světovým stranám je
vhodné štítové uspořádání domů k cestě.
Pro zachování příjemného charakteru vsi je důležité umožnit průchodnost
území vytvořením pěších průchodů (viz hlavní plán). Zároveň je důležité
nevytvářet v území bariéry. Jednak eliminovat fyzické bariéry, tedy zachovat
průchodnost, a zároveň nevytvářet optické bariéry, které jsou na venkově
nevhodné. Především neadekvátně vysoké či neprůhledné ploty. Zcela
nepřijatelné jsou prefabrikované betonové ploty, či vysoké bariéry z deskových
materiálů. Vítané jsou tradiční dřevěné nízké plůtky, či nízké kamenné zídky z
místního kamene. Přiměřené odstínění je doporučeno provést použitím zeleně.
Opět je třeba dbát na venkovský charakter české vsi. Je vhodné použít ovocné
stromy a převážně listnaté dřeviny, které se v okolní krajině přirozeně vyskytují.
Dopravně bude většina parcel u hlavní silnice napojena přes dvě
křižovatky se silnicí I/14 průjezdnou místní komunikací. Ta by měla mít status
obytné zóny. Zadní parcely budou napojeny přes stávající křižovatku z ulice
Chlístovská. Na koncích cest na hranici zastavitelného území budou vytvořeny
točny. Ty umožní otáčení popelářských a požárních vozů a umožní průjezd
zemědělských strojů.
Veřejný prostor mezi sloupy nadzemního el. vedením a silnicí I/14 je
pojednán v souladu s územním plánem a územní studií veřejného prostoru v
centru obce Spy z července 2019. Jsou navrženy shodné materiály zpevněných
ploch. Živičná komunikace rozšířená plochami mlatu, který přechází přes pás
štěrku osázený lučními travinami do zeleně. Mlatové cestičky napříč územím.
Zpevněná plocha pro lavičky pod nově vysazenou lípou i sjezdy na jednotlivé
parcely z kamenných odseků.
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REGULATIVY PRO VÝSTAVBU
Stavby mohou být v území Z.S5 umisťovány na ploše BV, přičemž musí splňovat
požadavky stanovené pro plochu BV platným územním plánem. Dále jsou
stanoveny tyto regulativy:
I. Umístění hlavní stavby na pozemku
Prostor, kam je možné stavbu umístit, je v plánu vymezen stavební čarou.
II. Charakter staveb
Přípustné jsou pouze stavby podporující venkovský charakter bydlení, tedy
charakter české vsi v soudobém pojetí, v adekvátní míře vztaženo i na
stavby vedlejší.
Tomu odpovídá podélná hmota stavby, tedy poměr stran stavby cca 1:2.
Může být navrženo doplnění o vhodnou hmotu přisedlou a rozšiřující objekt,
či kombinace podélných hmot do tvaru L, připustný je i tvar U. Doporučuje
se využití obytného patra či podkroví.
Tomu neodpovídá a je tedy nepřípustné v území umisťovat především
následovný typ staveb. Typ v obecném povědomí vedený jako “bungalov”,
tedy přízemní nebo jeden a půl podlažní rodinný dům s pravidelným až
čtvercovým půdorysem a střechou s nízkým sklonem. Dále “kanadský srub”
a další typy srubů z masivních nehraněných klád, které působí v české vsi
nepatřičně.
Tím samozřejmě nejsou vyloučeny přízemní domy a roubené stavby.
Charakter staveb v obci ilustruje příloha “Charakter obce Spy”.
III. Střecha
Pro zachování venkovského rázu bude mít alespoň 1/3 zastřešení objektu
sedlovou střechu se sklonem minimálně 35°.
Doporučuje se sklon okolo 45°. Doporučuje se eliminovat přesahy střechy
ve štítě. Doporučená je štřešní krytina s nízkým profilem a klasickým
materiálem jako je pálená taška, plochá česká šablona, plech.
Sedlovou střechu lze vhodně kombinovat s jinými typy střech, se střechami
plochými.
IV. Oplocení
Oplpcení bude taktéž venkovského charakteru, nízký a průhledný (mimo
zídek z místního kamene - opuky). To platí pro ploty směrem do veřejného
prostranství i pro ploty mezi parcelami.
Doporučují se nízké plůtky dřevěné či nižší kamenné zídky. Vizuální
odstínění lze zajistit pomocí zeleně.
Jsou zcela nepřípustné ploty sestavené z prefabrikovaných plošných
betonových dílců, či jiných neprůhledných plošných materiálů.
Výjimku lze udělit v odůvodněných případech podporujících kvalitu
architektury stavby a jejího okolí.
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