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1)  Identifikační údaje  
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2)  Seznam zkratek  
 
ČÚZK - Český úřad zeměměřičský a katastrální 
IZS - integrovaný záchranný systém 
MO - ČR - Ministerstvo obrany České republiky 
NN – vedení elektro nízké napětí 
NP - nadzemní podlaží  
NTL – nízkotlaký plynovod 
OP - ochranné pásmo 
RD - rodinný dům 
STL - středotlaký plynovod 
ÚAN - území s archeologickými nálezy 
ÚP - územní plán 
ÚPD - územně plánovací dokumentace 
VTL - vysokotlaký plynovod 
ZS – zastavovací studie 
ZTV - základní technické vybavení 
 
podlažnost:   

 1NP+P: t.zn. přípustné:  
 RD s 1nadzemním podlažím a s využívaným podkrovím 
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3)  Předmět zastavovací studie  
 
Účel a cíl pořízení: 

Hlavním cílem zastavovací studie (dále také ZS) je prověřit možnosti využití lokality, která je součástí 
zastavitelných ploch vymezených pro rozvoj bydlení v platné územně plánovací dokumentaci (ÚP Maršovice, 
který nabyl účinnosti dne 10. 10. 2014).  

Zpracovaná zastavovací studie bude sloužit jako podklad pro dohodu o parcelaci, která je stanovena 
jako podmínka pro rozhodování o využití lokality Z14 platnou ÚPD. Tato studie by měla být odsouhlasena 
orgánem ochrany přírody a krajiny.  

Obec má zájem uspokojit nejen poptávku po nových parcelách pro výstavbu rodinných domů. Jedná se 
o pozemky, které jsou z větší části ve vlastnictví obce, proto se dá předpokládat, že budou pro výstavbu rychle 
dostupné.  

Studie prověřuje podmínky pro využití lokality jako plochy zejména pro bydlení, navrhuje koncepci 
řešení zástavby. Navrhuje řešení veřejné infrastruktury, vymezuje plochy veřejných prostranství, prověřuje 
možné napojení lokality na stávající systém dopravy a inženýrských sítí a napojení jednotlivých pozemků pro 
novou výstavbu rodinných domů. Studie stanovuje zásady (regulační podmínky) pro novou výstavbu v souladu 
s ochranou a rozvojem hodnot území. Nová zástavba bude realizována s ohledem na charakter území a 
urbanistickou a architektonickou strukturu zástavby v sídle.   
 
4)  Vymezení řešeného území 
 
 Území řešené územní studií se nachází na jihozápadním okraji sídla, severně a východně od obslužných 
komunikací. Lokalita vyplňuje volný prostor mezi vodním tokem (na severu) a stávající rozptýlenou zástavbou 
(na jihu). Lokalita je v platné ÚPD vymezena jako zastavitelná plocha pro rozvoj bydlení – bydlení v rodinných 
domech - příměstské. 
 Řešené území je ze severu vymezeno hranicemi pozemků dle KN a lokálním biokoridorem vymezeným 
po místním vodním toku. Západní hranice je tvořena stávající místní obslužnou komunikací, na jihu pak 
stávající rozptýlenou zástavbou. Na východě navazují plochy luk.   

Řešené území zahrnuje tyto pozemky (dle mapy KN k datu 03/2020): 1063/1 (druh pozemku: trvalý 
travní porost), 1063/3 (trvalý travní porost), 1063/2 (trvalý travní porost), 1058/1 (trvalý travní porost). 
 Rozloha řešeného území je cca 2,60 ha. 

Územní studie řeší také návaznosti na stávající dopravní systém a technickou infrastrukturu – kontaktní 
území: dotčeny také pozemky ppč. 1118, 736/2. 
Terén je svažitý - klesá severním směrem. 
 
Tabulka vlastníků pozemků v řešeném území k datu 03/2020 (dle veřejné databáze ČÚZK) 
k.ú. Maršovice u Jablonce nad Nisou 692000 
 

číslo  
druh 

pozemku 
celk. 

výměra výměra  vlastník 

pozemku   
pozemku 

(m2) dotčená ZS   

1063/1 

trvalý 
travní 
porost 7954  Obec Maršovice, č. p. 52, 46801 Maršovice 

1063/3 

trvalý 
travní 
porost 11557  Obec Maršovice, č.p. 52, 46801 Maršovice 

1063/2 

trvalý 
travní 
porost 2675  Obec Maršovice, č. p. 52, 46801 Maršovice 

1058/1 

trvalý 
travní 
porost 3802  

I.R., Josefa Suka 5284/7, Rýnovice, 46605 Jablonec nad Nisou 
I.L., Široká 4797/26, Proseč nad Nisou, 46804 Jablonec nad Nisou, 
V.F., Sněhová 4091/8, Mšeno nad Nisou, 46604 Jablonec nad Nisou, 
V.L. Ing.,Vilová 2241/11, 46601 Jablonec nad Nisou 
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5)  Požadavky vyplývající z územně plánovací dokumentace obce a z širších územních vztahů 
 
5.1. Požadavky vyplývající z platného Územního plánu Moravany: 
 
 Platná ÚPD (Územní plán Maršovice – 2014) vymezuje řešené území jako zastavitelnou plochu pro 
rozvoj bydlení v rodinných domech - příměstské. Z hlediska zástavby pro bydlení, je v této ploše přípustná 
realizace rodinných domů.  
 Rozvojová lokalita navazuje na území s rozptýlenou zástavbou spíše venkovských rodinných domů a 
chalup. Pozemky jsou z větší části v majetku obce. Zájem o výstavbu nových rodinných domů pro trvalé bydlení 
v obci stále roste, nejsnadněji dostupné jsou pozemky ve vlastnictví obce. Účelem zastavovací studie je 
komplexní návrh uspořádání řešeného území včetně základních podmínek plošného a prostorového 
uspořádání zástavby. Tato studie bude sloužit jako podklad pro dohodu o parcelaci (stanoveno jako podmínka 
pro využití plochy Z14 platným ÚP). 
 Zastavitelná plocha (dle ÚP) má výměru cca 2,6 ha, proto zde, v souladu se stavebním zákonem, 
zejména vyhl. č.501/2006 Sb. § 7, zastavovací studie vymezuje plochy veřejných prostranství, které budou 
sloužit pro veřejnou zeleň, případně pro pobytové a rekreační aktivity obyvatel. 
 
 Řešení je navrženo s ohledem na ochranu kulturních, civilizačních a přírodních hodnot v území. 
Zástavba bude respektovat další podmínky a požadavky stanovené v obecných zásadách jednotlivých koncepcí 
určených územním plánem.  
Dle platného ÚP Maršovice: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    (výřez Koordinačního výkresu odůvodnění ÚP Maršovice) 
 

ZZaassttaavviitteellnnáá  pplloocchhaa  ZZ1144 
lokalizace Jihozápadní okraj řešeného území 
plocha 2,60 ha 
  
podmínka zprac. US, 
DoP, RP 

 Podmínkou pro rozhodování v lokalitě je uzavření dohody o parcelaci 

funkční vymezení  BI – bydlení v rodinných domech - příměstské  
Podmínky 
prostorového 
uspořádání  

 Max. 10 stavebních pozemků  
 Výměra stavebního pozemku max. 1200m2 
 KZSP max. 0,3 
 KNZSP min. 0,45 
 zástavba bude  uspořádána tak, aby byl respektován rozptýlený charakter 

zástavby typický pro okrajové jižní části sídla  
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 max. objem a výška zástavby včetně obytných objektů bude respektovat 
polohu na okraji sídla, zástavba bude respektovat charakteristické znaky 
zástavby na okrajích sídla – podlažnost  a způsob  zastřešení,  orientace 
hlavního hřebene  (převažující 1NP s možností využitého podkroví) 

lokální podmínky  zástavba v lokalitě je podmíněně přípustná, pokud bude splněna 
podmínka realizace veřejné kanalizace, která zajistí odvedení splaškových 
vod produkovaných v lokalitě na centrální čistírnu odpadních vod 

 Dopravní napojení lokality bude zajištěno z přilehlé místní komunikace 
ze západu 

 šířka přiléhajícího veřejného prostranství bude vymezena v souladu 
s právními předpisy (bude rozšířen uliční prostor případně vymezeny 
plochy pro dopravní opatření /výhybna/ v rámci zastavitelné plochy pro 
BI v souladu se stanovenými podmínkami využití území) 

 šířka veřejného prostranství uvnitř lokality bude vymezena v souladu 
s právními předpisy 

VPS, VPO  Okrajově VT4 
 
 
B y d l e n í    v    r o d i n n ý c h    d o m e c h    –   p ř í m ě s t s k é     BI 

Hlavní využití:  bydlení 

Charakteristika hlavního 
využití:  

 bydlení v objektech charakteru rodinného domu s okrasnými, užitkovými  a 
rekreačními zahradami 

Přípustné využití hlavní:  rodinné domy včetně doplňkových drobných staveb 
 zahrady s funkcí okrasnou, rekreační a užitkovou 
 veřejná prostranství, uliční prostory včetně místních komunikací, komunikací pro pěší 

a cyklisty a ploch veřejné zeleně včetně městského mobiliáře 

Přípustné využití 
doplňkové: 

 stavby a zařízení souvisejícího občanského vybavení, která nesnižují kvalitu prostředí 
a pohodu bydlení ve vymezené ploše, jsou slučitelné s bydlením a slouží zejména 
obyvatelům sídla  např.: 
 pro služby a maloobchod – (max. zastavěná plocha objektu do 1000m2) 
 stavby a zařízení pro veřejné stravování 
 stavby a zařízení pro zdravotnictví a veterinární péči 

 izolační a doprovodná zeleň 
 dětská hřiště, stavby a zařízení pro sport a relaxaci  
 parkovací plochy sloužící obsluze území (osobní automobily resp. automobily do 3,5t) 
 stavby a zařízení pro odstavování vozidel (garáže) pro obsluhu území (osobní 

automobily resp. automobily do 3,5t) především na pozemcích rodinných domů 
 stavby a zařízení technické infrastruktury 
 stavby a zařízení pro krátkodobé shromažďování domovního a separovaného odpadu 
 

Podmíněně přípustné 
využití 

 stavby a zařízení pro sociální účely a přechodné bydlení přiměřené kapacity za 
podmínky nesnížení pohody bydlení a kvality prostředí, hmotové řešení zástavby bude 
respektovat charakter rodinného domu případně viladomu 

 stavby a zařízení výrobních služeb (na bázi řemesel) a služeb vč. administrativy a veř. 
správy nesnížení pohody bydlení a kvality prostředí, hmotové řešení obytné zástavby 
bude respektovat charakter rodinného domu případně viladomu 

 

Nepřípustné využití:  vícepodlažní bytové domy (nad 2 NP) 
 stavby pro výrobu včetně drobné a řemeslné s negativními dopady na životní a obytné 

prostředí 
 vícepodlažní a hromadné garáže, garáže pro nákladní vozidla a autobusy 
 stavby a zařízení pro skladování a manipulaci s materiály a výrobky, stavby pro 

velkoobchod 
 stavby a zařízení pro skladování a odstraňování odpadů 
 veškeré stavby, zařízení a činnosti, které snižují kvalitu prostředí a pohodu bydlení a 
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nejsou slučitelné s bydlením 
 veškeré stavby a činnosti, jejichž negativní účinky na životní prostředí (zejména 

škodlivé exhalace, hluk, teplo, otřesy, vibrace, prach, zápach, znečišťování vod a 
pozemních komunikací a zastínění budov) překračují nad přípustnou mez limity 
uvedené v příslušných předpisech 

 

Zásady prostorového 
uspořádání: 

 struktura a způsob nové zástavby i stavebních úprav ve stabilizovaných lokalitách 
bude vycházet z charakteru lokality. Při dostavbě stavebních mezer v lokalitách s 
pravidelnou strukturou zástavby bude tato založená struktura při umisťování staveb 
respektována. 

 stavby pro jiné využití než bydlení v souladu s podmínkami využití budou ve stejných  
prostorových parametrech jako objekty bydlení 

 Výšková hladina zástavby v jednotlivých částech urbanizovaného území je patrná 
z grafické přílohy I.B2d.  Hmotové charakteristiky zástavby (podlažnost, způsob 
zastřešení, charakteristické výrazové prvky apod.) budou společnými znaky  pro 
ucelenou lokalitu nebo její část ( např. ulice, strana ulice) – vnímaná jako prostorový 
celek. Konkrétní podmínky stanovené pro zastavitelné plochy resp. plochy změn jsou 
uvedeny pro jednotlivé zastavitelné plochy v části c.2. 

 
 
 Zastavovací studie člení řešené území do ploch pro výstavbu rodinných domů, ploch veřejných 
prostranství (pro situování dopravní a technické infrastruktury, veřejné zeleně). Vymezovány jsou budoucí 
zastavěné stavební pozemky (viz. §2, odst.1 c) SZ), které zahrnují jak zastavěnou plochu pozemku (viz. §2 
odst.7 SZ) tak nezastavěnou pl. např. zahrady. Při realizaci zástavby bude dodržena podmínka výměry 
stavebního pozemku (pro umístění stavby hlavní – rodinný dům) – max. 1200 m2.  
 Nová zástavba vhodným způsobem doplní stávající rozptýlenou urbanistickou strukturu zastavění 
v této části sídla. 
 
Územní plán vymezuje plochu Z14, jako plochu, ve které je rozhodování o změnách využití v území podmíněno 
dohodou o parcelaci: 

 D2 – zastavitelná plocha Z14 – jižní část sídla Maršovice, jihovýchodně od areálu ČOV. Dohoda o parcelaci bude 
respektovat zásady stanovené ve zpracované studii pořízené obcí Maršovice. 

 
Zástavba v řešené lokalitě je z hlediska prostorové regulace zařazena do kategorie: 
C – rodinné domy venkovského charakteru  
Charakter hlavních staveb – rodinný dům s charakteristickými znaky místní venkovské zástavby 
Podmínky prostorového uspořádání – v místě nejvýše položeného průniku obvodové stěny rostlým terénem – max. 1NP 
s podkrovím 
Respektována bude také významná pohledová osa – objekty budou umisťovány tak, aby nebránili průhledu na významnou 
nadmístní dominantu (Ještěd).  
Tato pohledová osa je vyznačena z místa rozhledu, které se nachází JZ ve zvýšené poloze oproti terénu 
v lokalitě a leží na silnici II/287. Vzhledem k tomu, že terén výrazně klesá ve směru průhledu na Ještěd, 
nepředpokládá se, že by nová zástavba tuto pohledovou osu v předmětné lokalitě narušila. 

Dle platné ÚPD: 

„Vysvětlení pojmů použitých při stanovení podmínek prostorového uspořádání: 

Stavební pozemek: 
/dle §2, odst.1 b) stavebního zákona/ pozemek, jeho část nebo soubor pozemků, vymezený a určený k umístění stavby 
územním rozhodnutím a nebo regulačním plánem. Pro účely územního plánu je chápán stavební pozemek v časové rovině 
budoucí – tzn., že je posuzován budoucí stavební pozemek. 

Zastavěná plocha pozemku: 
/dle §2, odst. 7/ je součtem všech zastavěných ploch jednotlivých staveb. Zastavěnou plochou stavby se rozumí plocha 
ohraničená pravoúhlými průměty vnějšího líce obvodových konstrukcí všech nadzemních i podzemních podlaží do 
vodorovné roviny. Plochy lodžií a arkýřů se nezapočítávají. U objektů poodkrytých (bez některých vnějších stěn) je 
zastavěná plocha vymezena obalovými čárami vedenými vnějšími líci  svislých konstrukcí do vodorovné roviny. U 
zastřešených staveb nebo jejich částí bez obvodových svislých konstrukcí je zastavěná plocha vymezena pravoúhlým 
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průmětem střešní konstrukce do vodorovné roviny. Pro účely územního plánu je chápána stavba v časové rovině budoucí – 
tzn., že je posuzována zastavěná plocha  budoucích staveb. 

Zastavěný stavební pozemek: 
/dle §2, odst.1 c) stavebního zákona/ pozemek evidovaný v katastru nemovitostí jako stavební parcela a další pozemkové 
parcely zpravidla pod společným oplocením. Tvořící souvislý celek s obytnými a hospodářskými budovami. Pro účely 
územního plánu je chápán zastavěný stavební pozemek v časové rovině budoucí – tzn., že je posuzován budoucí zastavěný 
stavební pozemek. 

Nezastavěná plocha zastavěného stavebního pozemku: 
Část zastavěného stavebního pozemku, která není v katastru nemovitostí evidována jako stavební parcela. Pro účely 
územního plánu je chápána v časové rovině budoucí – tzn., že je posuzován min. plošný rozsah plochy vyhrazené zeleně - 
zahrady.“ 
 
 
5.2. Požadavky vyplývající z širších územních vztahů: 

 Obec Maršovice se nachází v Libereckém kraji, cca cca 6 km jihovýchodně od centra Jablonce nad 
Nisou. Zastavěná část sídla je situována zejména podél silnice II/287, která propojuje sídlo s Jabloncem nad 
Nisou a tvoří hlavní dopravně obslužnou komunikaci. Maršovice leží na JZ svazích Maršovického vrchu.  
Sídelními jednotkami jsou Maršovice, jejichž zástavba na západním okraji navazuje na zástavbu sousedního 
Kokonína, a Čížkovice 1. Díl, které spolu s východním okrajem zástavby Maršovic navazují na rozptýlenou 
strukturu zástavby sídla Krásná a Jistebsko. resp. Čížkovice 2.díl. Zástavba je navázána na dopravní linie a 
směrem do volné krajiny se rozvolňuje. 

 Obec leží v členitém terénu navazujícím na Jizerské hory. Díky svým přírodním hodnotám patří území 
k turisticky atraktivním a to jak pro pěší, tak i cyklistickou turistiku. Výšková konfigurace terénu s terénními 
dominantami a hřbety umožňuje daleké výhledy do okolí a až na Ještěd.  
 Lokalita je napojena na stávající dopravní systém tak, aby byla řešena dostupnost do centra a ostatních 
částí obce byla dobrá. Umožněno je také propojení pro pěší a průchod do krajiny.   
 Urbanistická koncepce lokality vychází z majetkových poměrů v území a z prostorového uspořádání 
stávající rozptýlené zástavby spíše venkovského charakteru, která se nachází v okolí. V severní části je vymezen 
volný pás zeleně, který podpoří přírodní prostředí podél stávajícího vodního toku (Mohelnice).  
 Architektonické ztvárnění objektů pro bydlení by mělo vycházet z charakteru lokality, tvaru pozemků, 
rodinné domy by měly být spíše podélného půdorysu, orientované svou podélnou osou rovnoběžně 
s vrstevnicemi případně s navrženou obslužnou komunikací.  
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6) Urbanistická koncepce 
 
 Návrh uspořádání řešeného území vychází z vymezení rozvojové plochy  pro bydlení dle platné ÚPD, z 
možnosti dopravního napojení. Zohledněna je svažitost terénu. Urbanistická struktura se snaží vhodně navázat 
na stávající způsob zastavění. Původní zástavba v sídle vznikala podél cest, které umožňovaly přístup do obce a 
na nadřazenou cestní síť. Trasy komunikací byly většinou vedeny po vrstevnicích a způsob situování obytných 
domů tyto linie kopíroval. Stávající domy jsou tedy převážně orientovány podélně při komunikacích a tedy 
rovnoběžně s vrstevnicemi.  
 Pro hlavní dopravní napojení řešeného území je využita stávající obslužná komunikace trasovaná podél 
západní hranice lokality. Na ni je napojen nový uliční prostor, který zajišťuje obsluhu navrhovaných parcel. 
Nově navrhovaná obslužná komunikace je při východní hranici lokality ukončena obratištěm. Trasa 
komunikace je navrhována tak, aby směřovala na vzrostlý strom, který vytváří orientační bod v území. 
Navrhované řešení umožňuje také dopravní propojení jižním směrem na stávající komunikaci, která vede jižně 
od lokality. Tato propojení mohou sloužit případně pouze pro pěší. Veřejné prostory pro dopravní a technickou 
infrastrukturu jsou vymezeny ve větších šířkových parametrech než je uváděno ve stavebním zákoně, aby bylo 
možné v těchto plochách řešit případné zasakování nebo odvod dešťových vod, které vzhledem k terénním 
podmínkám by mohly ohrožovat novou zástavbu RD. V lokalitě jsou v souladu s podmínkami stanovenými 
platnou ÚPD vymezeny parcely pro 10 rodinných domů. Zbývající území bude využíváno jako veřejná 
prostranství (dopravní a technická infrastruktura, veřejná zeleň). Podél nové obslužné komunikace bude 
doplněno stromořadí. Doprovodná zeleň je navrhována také podél přístupových cest od jihu, kde naváže na 
stávající vzrostlou zeleň jižně od řešeného území. 
 Vzhledem k okrajové poloze lokality by při dálkových pohledech měla být upřednostněna zeleň 
soukromých zahrad, hmotové a architektonické ztvárnění zástavby by nemělo negativně narušovat siluetu 
sídla a krajinný ráz území. Nové rodinné domy by měly být realizovány ve stejné výškové hladině – 1NP + 
podkroví, budou podélného půdorysu se sklonitou (doporučeno sedlovou střechou), s orientací hlavního 
hřebene rovnoběžně s vrstevnicemi případně s navrženou obslužnou komunikací. Architektonické řešení 
staveb bude vycházet z typických prvků místní venkovské zástavby, stavby budou umístěny na pozemcích tak, 
aby vhodně doplňovaly rozptýlenou strukturu stávající zástavby. Vzhledem k tomu, že severní strana zástavby 
má vstupy na pozemky orientované od jihu, bude možné uskočení objektů RD dále od komunikace, aby mezi 
komunikací a RD mohl vzniknout obytný prostor zahrady. 
 Objekty RD budou řešeny a umísťovány tak, aby nepůsobily v dané lokalitě nesourodě (s ohledem na 
výškovou hladinu okolní zástavby). Nepřípustné jsou rovné a pultové střechy. 

Doporučená orientace hřebene rodinného domu je vyznačena v grafické příloze B.2 Hlavní výkres. 
Rodinné domy budou umisťovány také s ohledem na velikost a orientaci pozemku ke světovým stranám.  

Pozemky č.4 a 5 jsou dotčeny vzdáleností 50 m od lesa. 
Návrh uspořádání území byl konzultován se zástupci obce. 

 
Celková kapacita řešeného území: 
plocha řešeného území celkem      2,60 ha 
plocha pro bydlení (zastavěné stavební pozemky)   1,64 ha 
    (z toho: celková pl. stavebních pozemků pro umístění 10 RD – 1,17 ha)    
plocha veřejného prostranství – zeleň     0,86 ha 
plocha komunikace       0,10 ha 
počet rodinných domů       10 
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7)  Podmínky pro vymezení a využití pozemků 
 
Zastavovací studie respektuje tyto limity a ostatní omezující prvky: 

 stávající trasy inženýrských sítí  
 ochranná a bezpečnostní pásma inženýrských sítí 
 řešené území se nachází v ÚAN 3 

(Na všechny typy území s archeologickými nálezy (mimo UAN 4) se vztahuje  povinnost 
vyplývající z § 21-24 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči v platném znění. To 
znamená, že je nutné v prostoru UAN 1, UAN 2 i UAN 3 respektovat § 22 zákona odst.2 
č. 20/1987 Sb., o státní památkové  péči v platném znění, tj. stavebníci jsou již od přípravy 
stavby, povinni tento záměr oznámit Archeologickému ústavu AV ČR a umožnit jemu, nebo 
organizaci oprávněné k archeologickým výzkumům, provést na dotčeném území záchranný 
archeologický výzkum. "Oznámení stavebního nebo jiného záměru" lze zaslat na adresu 
Archeologického ústavu AV ČR) 

 Celé řešené území je územím, v němž lze vydat územní rozhodnutí a povolit stavbu jen na 
základě závazného stanoviska Ministerstva obrany. 

 Všeobecně pro územní a stavební činnost v řešeném území platí, že předem bude s Vojenskou 
ubytovací a stavební správou Pardubice projednána výstavba: 

o staveb vyšších než 15 m nad terénem; 
o výstavba nebytových objektů (továrny, haly, skladové a obchodní komplexy, rozsáhlé 

stavby s kovovou konstrukcí apod); 
o staveb vyzařujících elektromagnetickou energii (ZS radiooperátorů, mobilních telefonů, 

větrných elektráren apod.); 
o staveb dálkových kabelových vedení (el. energie NN, VN, VVN, trasy všech druhů 

telefonních kabelů) a dalších inženýrských sítí; 
o změny využití území; 
o nové trasy pozemních komunikací, jejich přeložky, rekonstrukce, výstavba, 

rekonstrukce a rušení objektů na nich včetně silničních mostů, čerpací stanice PHM; 
o nové dobývací prostory včetně rozšíření původních; 
o výstavba nových letišť, rekonstrukce ploch a letištních objektů, změna jejich kapacity; 
o zřizování vodních děl (přehrady, rybníky); 
o vodní toky – výstavba a rekonstrukce objektů na nich, regulace, regulace vodního toku 

a ostatní stavby, jejichž výstavbou dojde ke změnám poměrů vodní hladiny; 
o říční přístavy – výstavba a rekonstrukce kotvících mol, manipulačních ploch nebo jejich 

rušení; 
o železniční tratě, jejich rušení a výstavba nových, oprava a rekonstrukce objektů na 

nich; 
o železniční stanice, jejich výstavba a rekonstrukce, elektrifikace, změna zařazení apod; 
o veškerá výstavba dotýkající se pozemků s nimiž přísluší hospodařit MO 
o výstavba v ochranných pásmech stávajících vojenských objektů a zařízení 

 
 
 

Další ochranné režimy a podmínky pro zástavbu: 
 platná územně plánovací dokumentace 
 zástavba nebude umisťována ve vzdálenosti 50 m od hranice lesa (PUPFL) 
 hydrogeologické podmínky 
 kvalita zemědělské půdy (řešené území se nachází na půdách V. třídy ochrany) 
 meliorace 
 spádové poměry pozemku a jeho orientace ke světovým stranám 
 radonová aktivita z podloží 
 zástavba bude dodržovat platné právní předpisy – Stavební zákon vč. prováděcích předpisů 

(dodržení technických požadavků na stavby zejména vyhl. č. 268/2009 Sb. v platném znění) 
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8)  Podmínky plošného a prostorového uspořádání území 
 
Řešená lokalita se nachází mimo na okraji zastavěného území obce, v lokalitě s rozptýlenou zástavbou 
venkovských stavení (chalup). Podmínky uspořádání rodinných domů na pozemcích jsou stanoveny s ohledem 
na optimální umístění staveb vzhledem k urbanistickému řešení celé lokality. 
 
8.1. REGULAČNÍ PODMÍNKY PLOŠNÉHO A PROSTOROVÉHO USPOŘÁDÁNÍ ÚZEMÍ 
 

 hranice pozemku – vymezují plochu – parcelu – určenou územní studií k umístění jednoho RD vč. 
doplňkových objektů a zahrady. Pro účely studie je parcelou (pozemkem) míněn budoucí zastavěný 
stavební pozemek pro umístění stavby rodinného domu. Hranice pozemků jsou zčásti respektovány 
dle KN. Navrhované hranice parcel budou upřesněny geometrickým plánem.  
 

 Stavební pozemek pro objekt hlavní (RD) bude max. 1200 m2, zbývající část bude vymezena jako 
zahrada. 
 

 plocha veřejného prostranství: 
- uliční prostor – plocha veřejného prostranství, ve které je umístěna komunikace pro dopravní 

obsluhu, přidružený prostor inženýrských sítí, vstupy, vjezdy na pozemky, komunikace 
pro pěší, veřejná zeleň apod.. Součástí uličního prostoru bude liniová zeleň – 
stromořadí - podél nové obslužné komunikace. Uliční prostor je vymezen parcelními 
hranicemi soukromých pozemků (event. jejich oplocením) a hranicí řešeného území.  

 
- plocha veřejné zeleně – plocha zeleně veřejně přístupná, která slouží např. pobytovým 

funkcím, rekreačním aktivitám, může zde být umístěny herní prvky pro děti apod. 
 

 rodinné domy budou umístěny min. 6,0 m od uličního prostoru – z důvodu možnosti případného 
odstavení vozidel před objektem 

 
 koeficient zastavění stavebního pozemku – je stanoven v souladu s platným ÚP – KZSP max. 0,3 

 
 koeficient nezastavěné plochy zastavěného stavebního pozemku - je stanoven v souladu s platným 

ÚP – KNZSP min. 0,45 
  
 Vsakování dešťových vod na pozemcích staveb pro bydlení je splněno (§ 20 odst. 5 písm.c), jestliže 

poměr výměry části pozemku schopné vsakování dešťové vody k celkové výměře pozemku činí 
v případě samostatně stojícího rodinného domu a stavby pro rodinnou rekreaci nejméně 0,4 - dle § 21 
vyhlášky č. 501/2006 Sb. 

 
 realizace zástavby bude v souladu se stavebním zákonem vč. prováděcích předpisů ve znění pozdějších 

předpisů (zejména vyhl. č. 501/2006 Sb., o obec. požadavcích na využívání staveb a 268/2009 Sb. o 
technických požadavcích na stavby, č. 23/2008 Sb. o technických podmínkách požární ochrany).  
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8.2. PROSTOROVÉ ŘEŠENÍ STAVEB (PROSTOROVÉ REGULATIVY) 
 

 preferován bude samostatně stojící rodinný dům s charakteristickými znaky místní venkovské zástavby 
(jednoduchého obdélníkového půdorysu a objemového tvaru se sklonitou střechou – 
upřednostňována bude sedlová).  
 

 Zástavba bude reagovat na přirozenou konfiguraci terénu a orientaci ke světovým stranám v daném 
pozemku a bude v souladu s charakterem zástavby v lokalitě. Zástavba bude řešena citlivě a vhodně do 
daného přírodně cenného a pohledově exponovaného prostředí. Respektovány budou výsledky 
hydrogeologického a radonového průzkumu, přírodní a klimatické podmínky v místě stavby.  

 
 objekt hlavní (RD) bude umístěn ve vymezené ploše stavebního pozemku 

 
 prostorové řešení stavby rodinného domu: 

 nepodsklepený nebo částečně podsklepený (s přihlédnutím ke konfiguraci terénu, 
hydrogeologickým a radonovým podmínkám lokality) 

 1NP + s podkrovím (v místě nejvýše položeného průniku obvodové stěny s rostlým terénem) 
- umístění 1. NP max. 0,6 m nad upraveným terénem  
- Tato úroveň může být korigována polohou objektu RD ke stávající obslužné komunikaci a 

předpokládanému umístění garáže. 
- výška hřebene hlavního objemu objektu max. 8,0 m nad úrovní upraveného terénu 

v nevyšším místě průniku obvodové stěny stavby s rostlým terénem 
 typ zastřešení: 

- střecha sklonitá (upřednostňována je střecha sedlová, příp. polovalbová, event. jejich 
kombinace) v souladu se základním půdorysným tvarem objektu 

- sklon střechy: min. 25° (optim. 30° – 45°) 
- orientace hlavního hřebene objektu RD: rovnoběžně s vrstevnicemi (tj. ve směru V-Z), 

nebo rovnoběžně s obslužnou komunikací  
- pultová a rovná střecha jako typy zastřešení hlavní hmoty objektu RD nejsou přípustné  
- šikmé střešní roviny musí masivně převládat nad hmotami přístaveb s rovnou či pultovou 

střechou - doporučuje se sklon 25° 
 

 pokud budou umisťovány fotovoltaické, solární či jiné panely, budou umístěny v rovině střešní, 
případně bude prověřeno jejich uplatnění v dálkových pohledech s ohledem na krajinný ráz území 

 
 doporučeno: viditelný přesah obvodové zdi střešní rovinou u žlabové hrany, rovněž u štítových zdí 

bude řešen přesah střešní roviny  
 

 objekty staveb (samostatně stojící a přistavěné) s funkcí doplňkovou ke stavbě hlavní (např. přístřešky 
pro parkování, samostatně stojící garáže, dílny, sklady apod.) – jejich architektonický výraz bude 
respektovat znaky hlavního objektu (např. materiálové provedení, barevnost) a budou v souladu s 
charakterem lokality 
 

 garáž: upřednostněno bude umístění garáže jako vestavěné 
 pokud nebude možné garáže ev. dvougaráže realizovat jako vestavěné nebo přistavěné, 

bude možné je umístit samostatně – min. 6,0 m od uličního prostoru 
 

 oplocení: 
- pokud bude realizováno, bude umístěno na hranici parcely RD, tj. zastavěného stavebního 

pozemku 
- max. výška 1,6 m, charakter uličního oplocení pro RD bude vycházet ze společných znaků 

oplocení v dané ulici (např. výškové provedení, výška podezdívky, materiálové provedení, 
členění, umístění vstupů, vjezdů, umístění pilířů pro osazení připojovacích objektů – EL, 
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HUP, apod.). Případně bude vhodně navázáno na stávající uliční oplocení. 
 

- uliční oplocení - nepřípustné je neprůhledné vysoké oplocení - např. z betonových 
prefabrikátů 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 prostorové uspořádání RD (např. objemové řešení sousedících rodinných domů) by mělo být 
navržené tak, aby výsledný urbanisticko – architektonický a pohledový dojem zastavěné lokality byl 
pozitivní a nenarušoval krajinný ráz lokality 

 
 barevné řešení objektů, bude řešeno v pastelových odstínech tak, aby nebyly vytvářeny pohledové 

dominanty v lokalitě  
 

 zástavba bude dodržovat platné právní předpisy – Stavební zákon vč. prováděcích předpisů (dodržení 
technických požadavků na stavby zejména dle vyhlášky č. 268/2009 Sb. v platném znění 

 
 
 
 
 

 
9)  Podmínky umístění a prostorového uspořádání veřejné infrastruktury 
 
 
9.1.  Návrh řešení dopravní infrastruktury 
 
viz. graf. příl. č. B.3 Výkres dopravní a technické infrastruktury 
 

Lokalita řešená zastavovací studií bude dopravně napojena na stávající místní obslužnou komunikaci 
novou stykovou křižovatkou v západní části řešeného území. Další možné dopravní propojení do lokality bude 
možné od jihu, také ze stávající obslužné komunikace. Dle potřeby (vzhledem k prostorovým možnostem – 
stávající zástavba, vzrostlé stromy, studna…) je možné tato propojení řešit jako jednosměrná, případně pouze 
pro pěší. 

Nový prostor s dopravní obsluhou odbočuje ze stávající komunikace cca ve střední části západní 
hranice řešeného území. Z něj je pak obsluhována většina parcel. Dvě parcely na západním okraji je možné 
dopravně napojit na stávající komunikaci. Součástí veřejného prostranství budou kromě obslužné komunikace 
a tras inženýrských sítí také odstavné plochy. Navržená obslužná komunikace je ukončena obratištěm. 
Komunikace bude situována tak, aby bylo možné podél ní vysázet stromořadí. V pásech zeleně podél 
komunikace bude řešeno nakládání se srážkovými vodami (vhodný způsob bude navržen v následném stupni 
PD dle hydrogeologického posouzení a vsakovací zkoušky). 

Dopravní systém je doporučeno řešit v režimu obytné zóny s obousměrným provozem. V případě 
návrhu jednopruhové komunikace vymezený uliční prostor umožňuje dle potřeby umístit na této komunikaci 
výhybny.  
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ČSN udává minimální šíři prostoru místní komunikace (PMK) pro obousměrný provoz vozidel 
v zástavbě rodinnými domy 8,0 m. Vzhledem k charakteru struktury zástavby v sídle, je šíře navrhována větší 
(cca 12,0 m).  

Komunikace bude na vjezdu do lokality opatřena zpomalovacími prvky (plošný zvýšený práh, zvýšená 
křižovatka a další).  V obytné zóně budou vymezeny plochy pro odstavování vozidel v souladu s platnými 
technickými předpisy a ČSN. Tyto plochy budou upřesněny až v podrobnější dokumentaci (ÚR), kde již budou 
známá konkrétní místa jednotlivých samostatných sjezdů pro RD (rozhledové podmínky) a budou upřesněny 
skladby zpevněných povrchů veřejných prostorů.  

Parkovací stání (event. parkovací pruhy) je možné vyznačit pouze opticky, bez převýšení (odlišná barva 
a skladba dlažby, odlišný povrch...) a vhodně vymezit například prvky mobiliáře a zelení.  

V řešeném území nebudou umisťována odstavná stání, parkoviště ani garáže pro vozidla o hmotnosti 
větší jak 3,5 tuny. Na každé parcele RD budou řešena  min. 2 odstavná stání pro automobily.  

Prostorové uspořádání uličních prostorů v řešené lokalitě bude podrobněji řešeno v navazující 
projektové dokumentaci. Konkrétní řešení bude navrženo v souladu s platnými právními předpisy a příslušnými 
ČSN. 

Parametry komunikací budou umožňovat přístup vozidel IZS. 
 

 
 
 
9.2.  Návrh řešení technické infrastruktury 
 

Veškeré sítě budou nadimenzovány tak, aby kapacitně vyhověly pro celé řešené území. Provizorní 
(dočasné) ukončení sítí ZTV bude bezproblémově umožňovat prodloužení. Stávající inženýrské sítě budou 
zaměřeny a členění území bude případně upraveno.  

Návrh řešení technické infrastruktury viz. graf. příl. č. B.3 Výkres dopravní a technické infrastruktury. 
Navrhovaný systém napojení na technickou infrastrukturu je jedním z možných řešení. Prověřena byla 

možnost napojení na tyto inženýrské sítě: vodovod, kanalizaci, elektro, plyn. Navrhované řešení je možné 
upravit na základě aktuálních skutečností a projednání při zpracování následných stupňů projektové 
dokumentace.  
 

 VODOVOD  

Stávající trasa vodovodu prochází podél komunikace při západní hranici řešeného území. Tato větev je 
ukončena severně u ppč. 1061/3. Další stávající trasa vodovodu vede podél komunikace jižně od řešené 
lokality a je ukončena u ppč. 1058/1 blízko JZ hranice řešeného území.  

Napojení na veřejný vodovod bylo prověřeno a je možné vybudováním nového vodovodního řadu ze 
dvou napojovacích bodů – ze dvou větví popsaných výše. Vodovodní přípojky budou napojeny na nově 
vybudovaný řad. V souladu s platným ÚP Maršovice je uvažováno s propojením a zokruhováním stávajícího 
vodovodu. Toto řešení si však vyžádá detailnější prověření tlakových poměrů ve vodovodní síti. Napojení 
řešeného území je navrhováno odbočením východním směrem z propojovací trasy na západě. Vodovod je 
možné zokruhovat – např. novým propojením jižním směrem se stávající trasou. Nové trasy vodovodu budou 
vedeny navrženými nebo stávajícími veřejnými prostranstvími. 

Dle údajů provozovatele Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.:  
Zásobní oblast: Souš ÚV 
napojovací bod na jihu – VDJ Maršovice = hladina 711,00 m n.m., dno: 708,00 m n.m. 
napojovací bod na severu – PK Maršovice = hladina: 670,00 m n.m., dno: 668,00 m n.m. 
Projektant v následném stupni PD vypočítá tlak vody na vstupu do objektu a v případě, že bude jeho 

hodnota mimo rozsah 0,15 – 0,6 MPa, navrhne potřebná technická opatření. 
Pro zabezpečení potřeby požární vody budou na nové vodovodní síti umísťovány požární hydranty 

(přednostně nadzemní). Požární voda bude řešena v souladu s platnými právními předpisy a ČSN. 
 
Výpočet potřeby pitné vody: 
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Počet rodinných domů  10 
Počet obyvatel   10  ×  3,6 ob/RD = 36 
Potřeba vody    Qd 36   × 98,6 = 3,550 l/d 
    Qdmax 3 550 ×  1,5 = 5,325 m3/d 
    Qhmax 12,779 ×  1,8 = 0,111 l/s 
 
 
Navrhované řešení bude respektovat dokument PRVK Libereckého kraje. 
 
 

 KANALIZACE 
 

V obci je vybudována splašková kanalizace. Odpadní vody jsou odváděny na stávající čistírnu 
odpadních vod, která se nachází SZ od řešené lokality. Tato ČOV je zaústěna do Maršovického potoka 
(Mohelky).  Převážná část kompaktní zástavby je odkanalizována, okrajové části likvidují odpadní vody 
individuálně. 

Dešťové vody jsou odváděny dešťovou kanalizací a systémem příkopů do Maršovického potoka. 
Odvádění dešťových vod do splaškové kanalizace není možné.  

Napojení lokality bude možné za podmínky vybudování nové splaškové kanalizace. Místo pro napojení 
na stávající kanalizaci je do šachty na ppč. 1006/3 – severně od řešené lokality. Kanalizační přípojky budou 
napojeny na nově vybudovaný řad. Kanalizačními přípojkami budou odváděny pouze splaškové odpadní vody. 

 
Výpočet množství splaškových vod: 
 
Počet rodinných domů  10 
Počet obyvatel   10 × 3,6 = 36 
Splaškové vody    36 × 98,6 = 3,550 l/d 
Znečištění   1944 mg/obyv/den     
 
Srážkové vody  

Dle vyjádření provozovatele  Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. nebude srážková voda svedena do 
do veřejné kanalizace. Upřednostněno bude zasakování na jednotlivých pozemcích. Vhodný způsob 
nakládání s dešťovými vodami bude navržen v následném stupni PD dle podrobnějšího 
hydrogeologického průzkumu, příp. na základě vsakovací zkoušky. 

Pro retenci srážkových vod bude využito stávajícího příkopu podél silnice. Srážkové vody ze 
zpevněných ploch veřejných prostranství budou v maximální možné míře zasakovány na terénu, event. budou 
krátkými úseky dešťové kanalizace (nebo odvod. žlaby) sváděny k místům s podzemními vsakovacími galeriemi 
(přepad do vodoteče) event. do vodoteče. Z tohoto důvodu bude vhodné rozsah zpevněných ploch 
minimalizovat a přednostně by měly být navrhovány povrchy s co možná nejmenším koeficientem odtoku 
(dlážděné povrchy).  
 
 
V následujících stupních projektové dokumentace, zejména při počátečním vstupu do území, bude nutné 
prověřit nutnost budování retenčních a vsakovacích nádrží (ploch), příp. dalších opatření.  
 
 

 ELEKTRO 
 

Obec Maršovice je napájena elektrickou energií vrchním primárním rozvodným systémem 35 kV. 
 Pro novou lokalitu se předpokládá vybudování nové trafostanice, její poloha je navržena při vjezdu do 
lokality (bude prověřeno v následném stupni PD). Z trafostanice budou do lokality vyvedena kabelová vedení 
NN. Podél západní hranice řešené lokality je stávající vrchní vedení elektro NN. Vzhledem k tomu, je možné 
uvažovat s úpravami i tohoto vrchního vedení a nahradit jej kabelovým.  
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Pro napojení nové zástavby bude vybudováno nové distribuční zařízení ukončené v přípojkových 
skříních umístěných u jednotlivých RD. Vedení NN bude propojeno v severní části lokality do stávajícího 
kabelového vedení. Po upřesnění záměru bude podána oficiální žádost o připojení lokality k distribuční 
soustavě. 
 
Potřeba elektrické energie: 

 
     Rodinné domy počet        ………………………..     10  
     Hodnota hlavního jističe  ………………………....  25 A 
     Instalovaný příkon na jeden rodinný dům    …….  11 kW 
     Požadované připojení pro rodinné domy     …….  10 × (3 × 25A) 
     Požadovaný příkon pro rodinné domy       ……...  10 × 11 = 110 kW 
     Soudobý příkon pro rodinné domy  ……. ...   113 kW 
 
V bilancích je uvažováno s plným využitím EE. Není uvažováno s podílem pasivních a nízkoenergetických RD a 
RD vytápěných zemním plynem. 
 
 
 

 STL PLYNOVOD 
 
 Obec je plynofikována. Zásobena je plynem z NTL plynovodní sítě Jablonec nad Nisou – Kokonín. 
Vzhledem k tomu, že Maršovice jsou koncovou obcí, není plynovod zaveden do dosahu všech stávajících 
nemovitostí. Stávající NTL plynovody jsou ukončeny cca 250 m od řešené lokality. V grafické části je v souladu 
s platným ÚP zakresleno doplnění plynovodu podél západní hranice řešeného území. Novou trasu bude možné 
vést v navrženém uličním prostoru v plochách zeleně podél obslužné komunikace. 

Dle vyjádření GasNet, s.r.o. není v současné době možné připojení na stávající soustavu realizovat. Dle 
předběžných kapacitních možností bude možné zajistit odběr ve výši 16 m3/hod. Možná změna by mohla 
nastat koncem roku 2020, kdy jsou naplánované úpravy na síti.  
V následném stupni PD je případně možné prověřit možnost napojení lokality z tohoto plynovodu. 
 Nový rozvod by měl být veden v nově navržených veřejných prostorech a ke každému domu bude 
kolmo vysazena středotlaká přípojka, která bude ukončena hlavním uzávěrem plynu v pilíři budoucího oplocení 
rodinných domů. 
Předpokládá se vytápění jednotlivých rodinných domů plynovými kotli na zemní plyn. 
                        
Potřeba zemního plynu: 
Pro rodinné domy: 
                      Rodinné domy počet        …………………….…       10  
                      Hodinová potřeba zemního plynu      ………….      10 × 2 = 20 m3  
                      Roční potřeba plynu                     ………………      10 × 2300 = 23000 m3  
 
V bilancích je uvažováno s plným využitím zemního plynu. Není uvažováno s podílem pasivních a 
nízkoenergetických RD a RD vytápěných elektrickou energií. 
 
 
 

 VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ 
  
Lokalita bude napojena na stávající rozvod veřejného osvětlení. 
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 SPOJE 
 
 Veřejná síť je v obci kabelizována.  Vlastní rozvody budou závislé jak na jednotlivých etapách výstavby, 
tak i na koordinaci s ostatními sítěmi základní technické vybavenosti. Provozovatel VKS v současné době 
takovéto lokality připojuje až na základě počtu zájemců a vypočtené finanční návratnosti vložené investice.  
 
Pozn.: Pro dodatečné zasíťování lokality by bylo vhodné před položením finálních vrstev komunikací uložit 
v místech křížení plánovaných – nezrealizovaných sítí rezervní chráničky (HDPE chráničky pro optický kabel).  
Ochranné pásmo stávajícího i navrhovaného SEK činí 1,5 m od krajního vedení či HDPE trubky. 
 
Dle platného ÚP se v řešeném území nenacházejí sítě komunikačních vedení. Respektován bude režim OP 
radiolokačních zařízení letišť, včetně trasy a OP radioreléových spojů.  

 
 

 NAKLÁDÁNÍ S ODPADY – KRÁTKODOBÉ SHROMAŽĎOVÁNÍ ODPADU 
 
 Odstraňování komunálních odpadů bude zajištěno v souladu s právními předpisy.  Budou separovány 
recyklovatelné složky TKO. Na každém pozemku pro RD bude samostatné místo pro sběr TKO. Odvoz 
nebezpečný, velkoobjemového a kovového odpadu bude řešen v rámci odpadového hospodářství obce. 
 
 
9.3.  Napojení na veřejnou technickou infrastrukturu 

 
Domovní přípojky inženýrských sítí budou realizovány převážně ze strany vjezdů (vstupů) na pozemky a 

budou ukončeny v připojovacích objektech definovaných správci sítí. Trasy přípojek budou v souladu 
s obecnými stavebními předpisy a ČSN zejména s normou ČSN 736005 “Prostorové uspořádání sítí technického 
vybavení“ a se zák. č. 670/2004 Sb.  
Pod vjezdy na stavební pozemky a při křížení jednotlivých sítí budou řešena ochranná opatření proti 
mechanickému poškození. 
Nové stavby technického vybavení budou realizovány dle vyhlášek platných v době realizace. 
 
 
9.4.  Občanské vybavení 
 
Zastavovací studie na základě konzultací se zástupci obce nevymezuje plochy pro občanské vybavení.  
 
 
9.5.  Veřejná prostranství 
 

Veřejným prostranstvím jsou plochy a prostory přístupné každému bez omezení, které slouží 
obecnému užívání a to bez ohledu na vlastnictví k tomuto prostoru (§34 zákona 128/2000 Sb., o obcích). 
Územní studie vymezila v souladu s platnou legislativou (§7 odst. 2 vyhl. č.501/2006 Sb., o obecných 
požadavcích na využívání území) související plochy veřejného prostranství.  

Veřejná prostranství zahrnují jak plochy zeleně podél obslužných komunikací (v „uličních prostorech“), 
tak rozlehlejší pás zeleně zejména v severní části lokality v souběhu s lokálním biokoridorem. Plochy veřejné 
zeleně jsou navrhovány v celkovém rozsahu cca 8627 m2. Plocha v severní části lokality bude řešena spíše jako 
volně přístupná zeleň doplněná pěšími cestami a nezbytným vhodným mobiliářem (např. dřevěné lavičky, příp. 
odpadkové koše). Její využití by mělo být v souladu s charakterem a krajinným rázem území. 

Plochy zeleně budou doplněny vzrostlou zelení. Nové obslužné komunikace budou lemovány 
stromořadím tak, aby došlo k propojení se stávající vzrostlou zelení. Stromy jsou navrhovány také do 
pohledových os navržených přístupových napojení od jihu. 
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