Námitka CJ MML 179937/15, Ing. Josef Ptáček, Ing. Marie Šimonová
pozemek parc. č.: 1932/30, 1945/6
katastrální území: Starý Harcov
Rozhodnutí: Námitce se nevyhovuje v bodě 1
Námitce se vyhovuje v bodě 2
Námitce se vyhovuje v bodě 3
Text námitky včetně odůvodnění:

Odůvodnění rozhodnutí o námitce:
1. Komunikace a doprovodná zeleň
Namitatel se domnívá, že v budoucnu bude muset dojít k přeložkám stávajícího
elektrického vedení položeného podél ulice Vřesová. Návrh vedení inženýrských sítí byl
navrhován s ohledem na stávající vedení a přeložení elektrického vedení není
navrhováno. Pás zeleně podél ulice Vřesová je navržen o šíři 2,9 m. Dle údajů od
poskytovatele ČEZ Distribuce a.s. je elektrická stanice umístěna přibližně 4,9 m od
hranice pozemku parc. č. 1932/30 s pozemkem komunikace Vřesová. Zelený pás by se
tedy této stanice neměl dotýkat.
Předmětné pozemky jsou vymezeny v „zelené“ etapě, ve které není výstavba zatížena
podmiňujícími investicemi. Zelený pás zasahující i pozemky parc. č. 1945/6, 1932/30 je

vymezen jako etapa „červená“, která podmiňuje výstavbu RD I + II. Pro výstavbu na
těchto pozemcích to znamená, že zelený pás musí být výstavbou respektován a nesmí do
něho být umísťovány stavby vyjma staveb umožněných regulačními podmínkami pro
plochu doprovodné zeleně na soukromých pozemcích.
2. Vjezd na pozemek
Namitatel nesouhlasí se zakreslením vjezdu na pozemek.
Poloha rodinných domů a jejich tvar je v územní studii řešen jako řešení ideální, ovšem
nezávazné, jak je uvedeno v legendě komplexního urbanistického návrhu. Poloha
rodinných domů je určena regulačními čárami volnými a pevnými. Proto není vhodné
v územní studii na pevno stanovit vjezdy na pozemky. Pro jednoznačnost bylo do územní
studie doplněno, že umístění vjezdů na pozemky znázorněné ve výkresu č. 2 Komplexní
urbanistický návrh vč. dopravy a regulací je orientační.
3. Namitatel nesouhlasí se stanovenými odstupovými vzdálenostmi směrem ke
komunikaci Osiková - garáž 6 m - a se vzájemnými odstupy 10 m mezi jednotlivými
objekty.
Odstupová vzdálenost rodinných domů od komunikace byla stanovena na základě
požadavku na umístění parkovacích míst na pozemku rodinného domu, bezpečnosti
provozu na přilehlých komunikacích (vzdálenost od komunikace ke garážovým vratům
musí umožnit bezpečné vyjetí vozidla na komunikaci a zároveň slouží jako parkovací
stání na pozemku rodinného domu.) a s ohledem na § 25 vyhlášky č. 501/2006 Sb., o
obecných požadavcích na využívání území.
Na základě námitky byly upraveny pevné regulační čáry a v textové části územní
studie kapitole B4 Návrh urbanistické koncepce je stanoveno, že odstupy od uličních čar
na stranách vjezdů na pozemky jsou min. 3,0 m při zachování vzdálenosti vrat do garáží
6 m od hranice pozemku. Vzájemné odstupy RD budou minimálně 7 m. Po vzájemné
dohodě vlastníků sousedních parcel může být odstup jednoho z RD od hranice
sousedního pozemku RD minimalizován až na 2 m a s tím, že druhý RD bude od této
hranice posunut o takovou vzdálenost, aby bylo docíleno minimální 7 metrové
vzdálenosti mezi RD.

Námitka CJ MML 178704/15, MUDr. Jana Prouzová
pozemek parc. č.: 2008/2, 1948/4, 1949
katastrální území: Starý Harcov
Rozhodnutí: Námitce se nevyhovuje
Text námitky včetně odůvodnění:

Odůvodnění rozhodnutí o námitce:
Namitatelka označila řešení přístupu na pozemek parc. č. 1949 z nově navrhované
komunikace na pozemcích parc. č. 2008/2, 1948/4 jako nevhodný a požaduje jej umožnit
z komunikace Vřesová.
Z ulice Vřesová nejsou navrhovány žádné vjezdy přímo na pozemky pro rodinné domy,
protože se jedná o komunikaci obsluhující území a jednotlivé vjezdy na pozemky z této ulice
nejsou s ohledem na bezpečnost provozu a převýšení terénu vhodné. Z hlediska rozhledových
poměrů a šířkových parametrů je bezpečnější a vhodnější jednotlivé pozemky napojit na
komunikaci Osiková pomocí vedlejších komunikací, které jsou navrhovány po vrstevnicích a
na které jsou kolmo navrženy vjezdy k jednotlivým pozemkům pro bydlení. Vjezd na
pozemek parc. č. 1949 je stanoven z komunikace navržené na pozemku parc. č. 1948/4, která
je ve spoluvlastnictví majitelů pozemků parc. č. 1949, 1948/3, 1948/2 a z části na pozemku
parc. č. 1949.
Obecně tam, kde je koncepce územní studie navržena v rozporu s momentálními zájmy
vlastníků nemovitostí v lokalitě a z legislativy nevyplývá možnost jejího prosazení pomocí
institutu VPS, je třeba ji chápat jako stanovení územně plánovacích podmínek pro rozvoj
lokality jako celku i jejích částí. Rozvoj zde lze realizovat pouze v souladu s těmito
podmínkami a při dosažení souladu zájmů vlastníků. Při nemožnosti dosažení souladu nebude
rozvoj na příslušných částech lokality realizován.

