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1. VYMEZENÍ ŘEŠENÉ PLOCHY
Řešená lokalita Z3-9-se nachází jižně od sídla Kozmice při silnici III/1104 (viz výše výřez změny č.3 ÚPO
Kozmice). Jelikož územním plánem nebyla do řešeného území územní studií zahrnuta příjezdová
komunikace, je tato územní studií přičleněna do návrhu řešení.
Řešené a dotčené pozemky jsou dle KN: č. 1250/2, 1253, 1254, 1255/25, 1255/65, 1256, 1266, 1411,
1284/4, 1284/2, 1340/2 v k.ú. Kozmice u Benešova
(viz přiložené informace z katastru nemovitostí)

TABULKA ŘEŠENÝCH A DOTČENÝCH POZEMKŮ:
POZEMEK PARC.
Č.

K.Ú KOZMICE

VÝMĚRA
POZEMKU
CELKEM (M2)

VLASTNICTVÍ

DRUH POZEMKU

DALŠÍ ZPŮSOB
OCHRANY

1250/2

č.k.ú.671851

8416

Běloušek Viktor

orná půda

ZPF

1253

č.k.ú.671851

1653

Vítr s.r.o.

orná půda

ZPF

1254

č.k.ú.671851

2010

Vítr s.r.o.

orná půda

ZPF

1255/25

č.k.ú.671851

12660

Vítr s.r.o.

orná půda

ZPF

1225/65

č.k.ú.671851

120

Běloušek Viktor

orná půda

ZPF

1256

č.k.ú.671851

17064

Bakos Bohumil

orná půda

ZPF

1266

č.k.ú.671851

8457

Římskokatolická farnost
Poříčí nad Sázavou

orná půda

ZPF

1284/2

č.k.ú.671851

188

Obec Kozmice

ostatní plocha

-

1284/4

č.k.ú.671851

151

Obec Kozmice

ostatní plocha

-

1340/2

č.k.ú.671851

20471

Obec Kozmice

orná půda

ZPF

1411

č.k.ú.671851

13264

Středočeský kraj

ostatní plocha

-

Územním plánem obce stanovená podmínka na
zpracování územní studie řeší umístění a uspořádání
dopravních a manipulačních ploch, napojení větrné
elektrárny k přípojnému místu a způsob odvádění
dešťových vod.
ROZSAH ŘEŠENÉHO ÚZEMÍ:

ZASTAVITELNÁ PLOCHA LOKALITY Z3-9 DLE ÚPO
KOZMICE,
výměra řešených pozemků: 0,51 ha;
(k řešenému území lokality Z3-9 je rozšířena o
příjezdovou cestu, která zajišťuje napojení lokality na
stávající komunikaci III/1104 )

MÍSTO STAVBY:

k.ú. Kozmice (671851)
Obec: Kozmice, okres: Benešov, kraj: Středočeský

POPIS ŘEŠENÉHO ÚZEMÍ, DOSAVADNÍ VYUŽITÍ, DOSAVADNÍ ZASTAVĚNOST ÚZEMÍ:
Lokalita se nachází v nezastavěném území, v plochách využívaných pro zemědělskou produkci
– zemědělská půda - orná. Jedná se pouze o dočasnou stavbu na max. 30 let. Dopravně bude
lokalita napojena na pozemek komunikace parc. č.1411.
2. PODMÍNKY PRO UMÍSTĚNÍ A VYUŽITÍ POZEMKŮ
Řešené území je součástí zastavitelných ploch dle platné Změny č. 3 ÚPO Kozmice, návrh
řešení je v souladu s Územním plánem obce, územní studie se zabývá lokalitou Z3-9.
Pozemek leží v nezastavěném území obce na zastavitelné ploše výroby a skladování – větrná
elektrárna (VE), která byla vymezena změnou č. 3.
Regulativy platného ÚPO ve znění změny č. 3 upravující prostorové uspořádání plochy jsou:
Výroba a skladování – větrná elektrárna - VE
hlavní využití:

umístění sloupu s větrnou elektrárnou, staveb a zařízení nezbytných k výrobě a distribuci
elektrické energie (za předpokladu splnění podmínek uvedených v podmíněně přípustném využití)
přípustné využití:

trafostanice, sítě technické infrastruktury vztahující se k výrobě



meteorologický stožár
odstavná stání

zeleň
nepřípustné využití:

stavby a zařízení nesloužící hlavní funkci území
podmíněně přípustné využití:

plocha je vymezena pro stavby dočasné, na dobu max. 30 let

umístění sloupu větrné elektrárny, pokud žadatel o navazující rozhodnutí prokáže, že stavba
neovlivní neakceptovatelným způsobem krajinný ráz (nesníží podstatně estetickou a přírodní hodnotu
oblasti či místa)

na základě prokázání, že stavby neohrozí bezpečnost letového provozu a nenaruší funkce
leteckých zabezpečovacích přístrojů
podmínky prostorového uspořádání:

stanoviště větrné elektrárny nebude oploceno

elektrárna bude udržována v celoplošném matně šedém nátěru, bez barevných doplňků,
reklamních nápisů a pod., s výjimkou prvků zajišťujících bezpečnost leteckého provozu

přípojné elektrické vedení bude řešeno jako kabelové

dešťové vody ze staveb a zpevněných ploch budou likvidovány na vlastním pozemku”


3. PODMÍNKY PRO UMÍSTĚNÍ A USPOŘÁDÁNÍ STAVEB
•

•
•
•

Územní studie vymezuje plochu pro umístění - v lokalitě bude umístěna jedna větrná
elektrárna o max. celkové výšce 150 m a průměru rotoru 90 – 100 m. Plocha
fundamentu (betonových základů) pro umístění stožáru je vymezena v rozsahu do 300
m2. Na ploše vymezené k zastavění bude dále umístěna spínací stanice.
Přístup k větrné elektrárně bude zajištěn po nově vybudované cestě, která bude
navazovat na stávající komunikaci a bude široká 4m.
Zpevněné plochy nepřekročí 55% z celkové výměry lokality.
Likvidace dešťových vod ze zpevněných ploch bude zajištěna zasakováním na
nezastavěných a nezpevněných částech řešené lokality ve vymezené části plochy dle
grafické části.

údaje o dodržení obecných požadavků na využití území:
navržené řešení je v souladu s vyhláškou o obecných technických požadavcích na výstavbu.
Odstavná stání k údržbě větrné elektrárny budou řešena v rámci manipulační plochy.
údaje o splnění požadavků dotčených orgánů:
Jedná se o dokumentaci Územní studie, jejíž cílem je naplnění podmínky vyplývající z platné
územně plánovací dokumentace. ÚS řeší záměr výstavby 1 větrné elektrárny na nově
oddělovaných pozemcích z pozemků 1250/2, 1253, 1254, 1255/25, 1256, 1411.
Územní studie přebírá dohodnuté závěry v rámci projednané změny č. 3 ÚPO.
Případné další požadavky dotčených orgánů, které vyplynou z projednání, mohou být s
ohledem na jich oprávněnost do ÚS zapracovány.
4. PODMÍNKY PRO OCHRANU HODNOT A CHARAKTERU ÚZEMÍ
Pokud budou dodrženy podmínky stanovené v bodech 2. a 3. nebude mít navrhované řešení
žádný negativní vliv na hodnoty a charakter území. Nedojde k významnému ovlivnění
odtokových poměrů v území. Územní studií je zajištěna ochrana prvků územního systému
ekologické stability. Navrhované řešení je negativně neovlivňuje, ani se jich nedotýká.

5. DRUH A ÚČEL UMISŤOVANÝCH STAVEB
Dokumentace je řešena dle požadavků objednatele, účelem budoucí umístění větrné
elektrárny. Jedná se o plánovanou novostavbu jedné větrné elektrárny na pozemku, který
vznikne oddělením z parcel 1250/2, 1253, 1254, 1255/25, 1256. Součástí navrhovaného řešení
je napojení na stávající el. vedení. Podzemní kabel tohoto vedení probíhá podél navrhované i
stávající komunikace, tak aby nezasahoval do stávajících sítí technické infrastruktury.
6. PODMÍNKY PRO UMÍSTĚNÍ, PROSTOROVÉ A PLOŠNÉ UMÍSTĚNÍ STAVEB
Pro umisťování staveb na navržených nových pozemcích platí zásady obecných technických
podmínek pro výstavbu ve znění ustanovení stavebního zákona.
Parametry umisťované větrné elektrárny budou max. 150 m celková výška, 90 – 100 m
průměr rotoru, 95 – 105 m výška osy rotoru. Elektrárna bude udržována v celoplošném
matně šedém nátěru, bez barevných doplňků, reklamních nápisů a pod., s výjimkou prvků
zajišťujících bezpečnost leteckého provozu.
Stanoviště větrné elektrárny nebude oploceno. VE bude mít výkon v kategorii 2MW, typ (dle
výrobce), je nutné dodržení hlukových limitů vyplývajících z Nařízení vlády č. 272/2011 Sb. o
ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, které stanovuje limit v noční době
40 dB pro stacionární zdroje hluku v chráněném venkovním prostoru staveb. VE se skládá z
ocelové tubusové věže a gondoly v níž bude umístěna turbína s rotorem s třemi lopatkami.
VE bude bezobslužná. V okolí nebudou situovány žádné objekty.
Mimo-komunikační plochy stavby budou užívány jako doposud k zemědělským účelům, kvalitní zeleň v okolí stavby je zachována. Dojde k nejnutnějšímu pokácení stromů podél cesty
pro možnost přepravy technologie. Fauna není stavbou zasažena. Památné stromy se v blízkosti stavby nevyskytují.
7. PODMÍNKY PRO NAPOJENÍ STAVEB NA VEŘEJNOU A TECHNICKOU INFRASTRUKTURU
Územní studie navrhuje novou komunikaci, která povede od větrné elektrárny po zpevněné
ploše na stávající silnici III/1104. Komunikace bude široká 4 m.
Podél komunikace povede podzemní kabel VN ze spínací stanice do místa připojení na DS
(které se nachází na pozemku 1340/2).
Podmínkou pro likvidaci dešťových vod je její likvidace na vlastním pozemku (formou
vsakování).
POŽÁRNĚ BEZEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ
Řešení požární ochrany navrhovaných staveb stanovuje rámcové zásady pro další stupeň
(DÚR), ve kterém budou posuzovány konkrétní navrhované objekty.
NÁVRH KONCEPCE POŽÁRNÍ BEZPEČNOSTI, PŘEDPOKLÁDANÉ STAVEBNÍ ŘEŠENÍ A ZPŮSOB
VYUŽITÍ, VÝŠKA STAVBY, STAVEBNÍ KONSTRUKCE, UMÍSTĚNÍ STAVBY Z HLEDISKA ODSTUPŮ
Konstrukční systém větrné elektrárny bude nehořlavý. Těleso elektrárny bude tvořeno
ocelovou nebo železobetonovou konstrukcí (o výšce 95 – 105 m). Základová deska bude
betonová. Kiosek spínací stanice bude tvořit typová železobetonová buňka. Jeden
samostatný požární úsek bude větrná elektrárna, druhý pak bude kiosek se spínací stanicí.
Odstupy: Stavba se nebude nacházet v požárně nebezpečném prostoru žádného objektu

nebo technického zařízení ani v ochranném nebo bezpečnostním pásmu vedení technické
infrastruktury.
ZHODNOCENÍ NÁVRHU KOMUNIKACÍ S OHLEDEM NA MOŽNOSTI POUŽITÍ POŽÁRNÍ TECHNIKY
K objektu větrné elektrárny povede zpevněná komunikace. Přístupové komunikace však
s ohledem na ČSN 73 0804 čl. 13.2.1 b (odlehlé, těžko přístupné objekty) nemusí být provedeny.
Nástupní plochy se nepožadují.
POŽÁRNÍ VODA
a) vnější odběrní místa (ČSN 73 0873 – Požární bezpečnost staveb. Zásobování požární
vodou): podle čl. 4.4 a2) ČSN 73 0873 bude od vnějších odběrních míst upuštěno, Podle čl.
4.4 b2) a b7) ČSN 73 0873 bude upuštěno od vnitřních odběrních míst.
Nepředpokládá se vybavení objektů VE žádným požárně bezpečnostním zařízením. Není požadováno žádnou ČSN a je předpoklad, že nebude požadováno ani z hlediska požárního rizika.
8. NÁVRH URBANISTICKÉHO ŘEŠENÍ DANÉ PLOCHY
Řešení úlohy Územní studie vymezuje zastavitelnou část pro umístění budoucí větrné
elektrárny, v níž je možno umístit stavbu větrné elektrárny. Dále je v lokalitě vymezena
zpevněná manipulační plocha pro stavbu a obsluhu větrné elektrárny.
Příjezd na pozemek bude zajišťovat nově navrhovaná příjezdová cesta na jihu území v šířce 4
m. Zastavitelná část pro umístění základové desky a tubusu VE je vymezena v západní části
řešené obdélné plochy, ve východní části je situována manipulační plocha a plocha pro
zasakování dešťových vod.
9. NÁVRH DOPRAVNÍHO ŘEŠENÍ
Navrhovaný stavební pozemek bude napojen příjezdovou cestou na stávající silnici III/ 1104
ze západní strany silnice. V případě cesty se nejedná o veřejné prostranství. Cesta bude
z hrubého kameniva a jemného štěrku, který bude válcován v šířce 4 m.
10. NÁVRH ŘEŠENÍ TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY
Zásobování vodou:
Během výstavby bude vznikat nárok na relativně malé množství vody, která bude na stavbu
dovážena. Během provozu nevzniká nárok na dodávku užitkové ani pitné vody.
Elektro:
Potřeba elektrické energie při výstavbě bude řešena pomocí mobilních zdrojů.
Vyvedení výkonu bude provedeno v napěťové hladině 22 kV do VN sítě distributora, kde
bude osazen na stávající příhradový stožár nový svislý odpínač. U stožáru bude rozšířena
zemnící síť.
Bude připojena jedna větrná elektrárna o výkonu v kategorii 2 MW. Kabel vývodu do
distribuční sítě bude přiveden do spínací VN stanice a odtud do dohodnutého napojovacího
bodu. Kabel bude veden podél komunikace a nejkratší možnou trasou k připojovacímu místu
do distribuční sítě.
11. ZÁVĚR
Tato územní studie stanovuje podmínky a členění řešené plochy na zpevněné (komunikace,

manipulační plocha) a nezpevněné plochy (včetně plochy pro zasakování dešťových vod),
dále vymezuje rozsah plochy, v jejímž rámci je možno umístit vlastní stavbu větrné elektrárny.
Technické řešení lokality umožňuje umístění VE do max. celkové výšky 150 m, 90 – 100 m
průměru rotoru a 95 – 105 m výšky osy rotoru. Předpokládaný instalovaný výkon VE je
v kategorii 2 MW, v případě instalace jiného výkonu (dle výrobce) je nutné dodržení
hlukových limitů vyplývajících z Nařízení vlády č. 272/2011 Sb. o ochraně zdraví před
nepříznivými účinky hluku a vibrací, které stanovuje limit v noční době 40 dB pro stacionární
zdroje hluku v chráněném venkovním prostoru staveb.
12. DALŠÍ POŽADAVKY
V rámci projednání návrhu územní studie bude následně reagováno a případně budou do
dokumentace územní studie zapracovány požadavky, stanovené dotčenými orgány.
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