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ÚZEMNÍ STUDIE 

VLČÍ HABŘINA – LOKALITA Z1 

TEXTOVÁ ČÁST 
 
 

A. ZÁKLADNÍ ÚDAJE 
 
Objednatel   Obec Vlčí Habřina  
   Vlčí Habřina 104, 53341 
   IČ – 00274585 
 
Zpracovatel ing.arch. Pavel Mudruňka 
   Palackého 207, 533 04 Sezemice  
   IČ – 45511888 
 
Předmět řešení Zpracování územní studie jako územně 

plánovací ho podkladu pro lokalitu Z1 dle 
územního plánu obce 

 
Řešená plocha     76 215 m2 

 Z toho 
 Bydlení     55 366 m2 
 Veřejné prostranství  a komunikace   12 170 m2 

 Z toho veřejné prostranství  
dle vyhlášky 501/2006       4 100 m2 
Ochranná zeleň      7 375 m2 

 

Předpokládaná kapacita   43 rodinných domů 

 
 
 
 

B. VYMEZENÍ  ŘEŠENÉ PLOCHY 
 
Řešená plocha se nachází na katastrálním území Vlčí Habřina. 

Území je vymezeno plochou vyznačenou v územním plánu obce jako 
zastavitelné území Z1.  

Plocha leží na jihozápadním okraji obce. Na severní straně je 
vymezena zahradami stávající obytné zástavby. 

Jižní strana je vymezena stávající vodotečí u které je navržen 
pruh lokálního biokoridoru. Při zaměření mapového podkladu bylo 
zjištěno, že skutečná poloha vodoteče je odlišná od údajů dle katastrální 
mapy, na které byl navržen územní plán. Z toho důvodu je jižní hranice 
studie oproti územnímu plánu uvedena do souladu se skutečností a 
celková řešená plocha je zmenšena. Přesah plochy v územním plánu bude 
zachován jako orná půda.  
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Z hlediska funkčních ploch vymezených v územním plánu dojde 
pouze k umístění biokoridoru do plochy bydlení, což není v rozporu 
s regulativy v územním plánu.  

Západní stranu tvoří místní komunikace, která je hlavním 
dopravním napojovacím bodem. Na východní straně sousedí řešená 
plocha s objektem a plochou výroby, od které je v rámci územního plánu 
oddělena ochrannou zelení. 

 
 

C. NÁVRH ŘEŠENÍ VYUŽITÍ ÚZEMÍ Z HLEDISKA 
ŠIRŠÍCH ÚZEMNÍCH VZTAHŮ 

Lokalita leží na okraji obce. Významně se nepromítá do 
krajinného rázu území, protože je orientovaná do údolní nivy. Zástavba 
bude tvořit hranu obce navazující na zeleň lokálního biokoridoru podél 
vodního toku. Lokální biokoridor je nutno založit a doplnit vzrostlou 
zelení.  

Lokalita je pro rozvoj obce naddimenzovaná a tvoří možnost 
výstavby s dlouhodobým horizontem. Z toho důvodu je výstavba 
rozdělena do etap, které umožní vytvoření ucelených částí výstavby. 

 
 

D. NÁVRH FUNKČNÍHO VYUŽITÍ ÚZEMÍ 
Územní studie je zpracována v souladu s parametry využití 

stanovenými platným územním plánem obce Vlčí Habřina. 
Plochy určené pro výstavbu jsou zahrnuty do plochy BV – 

bydlení v rodinných domech – venkovské.  
Na předělu mezi plochou výroby a bydlením na východním okraji 

lokality je plocha zeleně ochranné, která bude částečně využita jako 
bariéra zeleně a částečně bude doplněna sportovním travnatým hřištěm 
pro rekreační využití.  

 
 

Parametry dané územním plánem pro tuto funkční plochu jsou 
 

• BYDLENÍ V RODINNÝCH DOMECH VENKOVSKÉ BV 
 

Slouží pro bydlení s odpovídajícím zázemím užitkových zahrad a 
s chovem drobného hospodářského zvířectva. 

 
Přípustné: 
− Rodinné domy s užitkovými zahradami a objekty pro chov 

drobného hospodářského zvířectva s doplňující funkcí 
k bydlení. 

− Stavby pro maloobchod  
− Stavby pro služby 
− Dětská hřiště  
− Garáže v souvislosti s rodinným bydlením. 
− Změna účelu užívání objektu k rekreaci 
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Nepřípustné: 
− Čerpací stanice PHM 
− Stavby pro průmyslovou výrobu a skladování 
− Stavby pro zemědělskou výrobu 
− Hromadné odstavné plochy pro vozidla a hromadné garáže 

 
 
• ZELEŇ OCHRANNÁ A IZOLAČNÍ  - ZO 

 
Slouží k vymezení veřejných ploch zeleně a jako izolační pruh 

ploch rozdílných funkcí. 

Přípustné:  
− Stavby doplňující funkci zeleně - lavičky, dětská hřiště 
− Umístění sportovních ploch 
 
Nepřípustné: 
− Ostatní stavební činnost narušující funkci zeleně v území 

 
 

Pro všechny funkční plochy platí: 
 
Přípustné jsou: 
 
Vedení nezbytných komunikací včetně odstavných stání. 
Stavby infrastruktury (vodovody, plynovody, rozvod elektro, 

telekomunikací, kanalizace ) vč. nezbytných technických zařízení  
Vodohospodářské stavby  
Vodní plochy po provedení biologického hodnocení lokality a za 

předpokladu vydání kladného stanoviska orgánu ochrany přírody  
Plochy zeleně  

 
 

PROSTOROVÉ REGULATIVY 
  
Stavby upřednostňovány přízemní se sklonitou střechou, venkovský 
charakter doplňující stávající zástavbu.  
Výška staveb maximálně dvě podlaží se šikmou střechou. Sklon 
střechy lze povolit nižší v lokalitách, kde nedochází k poškození 
celkového vnímání obce. 
Při výrazném architektonickém návrhu lze povolit stavby odlišného 
charakteru.  

 
 
Navržené funkční a prostorové využití územní studií 
 
Celá řešená plocha je využita pro výstavbu soliterních objektů 

rodinného bydlení.  
Plochy veřejných prostranství, navržených ve studii zahrnují 

plochy komunikací a veřejné zeleně.  Na ploše ochranné zeleně je 
navrženo i travnaté sportovní hřiště.  
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E. NÁVRH PLOŠNÉHO A PROSTOROVÉHO 
VYUŽITÍ ÚZEMÍ 

 
Vysvětlení pojmů 
 
Dům přízemní– dům libovolného půdorysného tvaru, zastřešený 

na většině půdorysu střechou s požadovaným sklonem. Podezdívka  
střechy je maximálně 1,5m. Lze kombinovat valbové a štítové ukončení 
střechy. Prostor pod střechou lze využít pro užitné podlaží. Části stavby 
jako vikýře mohou být ukončeny střechou s nízkým sklonem nebo 
střechou plochou.  

 
Dům dvoupodlažní - dům libovolného půdorysného tvaru, který 

má alespoň nad částí půdorysu dvě podlaží. Na většině  půdorysu je 
zastřešený střechou s požadovaným sklonem. Podezdívka  střechy je 
maximálně 0,3m. Lze kombinovat valbové a štítové ukončení střechy. 
Prostor pod střechou lze využít pro užitné podlaží bez vystupujících částí 
nad střechu ( vikýřů).  

 
Stavební čára – vymezená hranice na které bude umístěna 

významná část průčelí budovy směrem do ulice. Je navržena ve 
vzdálenosti 6 m od hranice pozemku. Tuto hranici mohou překračovat 
směrem do ulice pouze lehké konstrukce ( stříšky, přístřešky s tyčovou 
konstrukcí apod. ) 

 
Uliční čára – hranice oplocení mezi veřejným a soukromým 

pozemkem 
 
Limitní čára – vymezená hranice ve vzdálenosti 6m a 3m od 

hrany pozemku ( dle zákresu v situaci),  kterou nebude směrem do ulice 
přesahovat žádná část budovy. Budova může být umístěná ve větší 
vzdálenosti od ulice.  

 
 

ZÁVAZNÁ ČÁST ÚZEMNÍ STUDIE 
 
Pro změnu závazné části je nutná změna územní studie 
 
Závazné je základní členění území na plochy veřejných 

prostranství (komunikace a veřejnou zeleň), plochy ochranné zeleně a 
plochy pro výstavbu rodinných domů vyznačené na výkrese č. 4 – situace 
urbanistického a architektonického řešení. Odstup oplocení od vodoteče 
na jihu je minimálně 10m. 

 
Jako minimální výměra pro bydlení je stanoveno přibližně 800m2 

pro jednotlivé rodinné domy.  
 
 
Stavební a limitní čáry. V místech, kde nejsou stanoveny, je 

limitní požadavek dle vyhlášky č. 501/2006 O obecných požadavcích na 
využívání území. Oplocení na hraně uliční čáry může být v místě vjezdu 
zapuštěno nebo vynecháno.  

 
Šířky veřejného prostoru pro komunikace vyznačené kótami.  
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Součástí realizace jednotlivých etap bude realizace příslušných 

částí veřejného prostranství s výsadbou veřejné zeleně a zpevněných 
ploch. Součástí dokumentace k povolení stavby bude návrh sadových 
úprav zpracovaný zahradním architektem a odsouhlasený na Odboru 
životního prostředí Magistrátu města Pardubice. V rámci poslední etapy 
bude součástí i sportovní hřiště.   

U každého rodinného domu je požadováno jedno parkovací stání 
vně oplocení.  

Rodinné domy přístupné ze stávající komunikace lze realizovat 
bez dalšího vstupu do území při vymezení veřejného prostranství sloužící 
jako přístup pro další výstavbu.  

 
Závazná je koncepce infrastruktury tak, aby byla zajištěna 

návaznost sítí a zajištění její dostupnosti pro celé území v dostatečné 
kapacitě. Změny koncepce jsou možné za předpokladu zajištění výše 
uvedeného.  

 
Respektovány musí být požadavky správců sítí na jejich umístění, 

zejména požadavek ČEZ na zajištění průjezdu podél vrchního vedení 
v šířce 4m s branou stejné šíře s uzamykacím systémem ČEZ Distribuce, 
a.s. a požadavek VAK Pardubice na zokruhování vodovodu po 
jednotlivých etapách 

 
Oplocení budov bude řešeno v jednotné výšce přibližně 1,5m od 

terénu v pohledu z veřejného prostranství. Mezi pozemky rodinných 
domů může být maximálně výšky 1,8m od přilehlého terénu.  

 
Území je rozděleno na sektory A a,B – pro které jsou stanoveny 

regulativy takto 
 
Sektor A -   
 
Povolené typy staveb  
–  přízemní s podkrovím se sklonitou střechou 25°- 45° 
 
Poměr plochy zastavěné budovami a zpevněnými plochami 

k celkové výměře pozemku    max. 0,4 : 1 
 
 
Sektor B -   
 
Povolené typy staveb  
–  přízemní s podkrovím nebo dvoupodlažní se sklonitou 

střechou 25°- 45°  
 
Poměr plochy zastavěné budovami a zpevněnými plochami 

k celkové výměře pozemku    max. 0,4 : 1 
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ORIENTAČNÍ ČÁST ÚZEMNÍ STUDIE 
 
Rozdělení ploch pro bydlení na jednotlivé parcely není povinné 

respektovat. Při odchylkách od navrženého řešení je však nutné prokázat, 
že bude zachována smysluplná využitelnost navazujícího území na 
přiměřené velké parcely pro výstavbu rodinného bydlení.  

Orientační je řešení tvarového a šířkového uspořádání 
komunikací, zpevněných ploch, umístění vjezdů a uložení tras sítí. Při 
odchylkách od navržené koncepce je však nutno prokázat, že bude 
zajištěna návaznost jednotlivých prvků infrastruktury pro navazující 
území.  

 
 Orientační je vymezení etapizace. Samostatně lze realizovat 

domy podél stávající komunikace na západním okraji s tím, že musí být 
vymezen prostor pro přístup do lokality pro další výstavbu, který nesmí 
být využit k jinému účelu.  

 
 

F. PODMÍNKY OCHRANY HODNOT V ÚZEMÍ A 
RESPEKTOVÁNÍ PODMÍNEK VYUŽITÍ ÚZEMÍ 
VYPLÝVAJÍCÍCH ZE ZVLÁŠTNÍCH PŘEDPISŮ 

 
 
Limity využití území 

 
Ochranné pásmo vrchního vedení VN 35 kV. 
Ochranné pásmo radiolokačního zařízení Pardubice ( nemá konkrétní 
dopad na výstavbu) 

V řešeném území se nevyskytují evidované nemovité kulturní 
památky. V případě realizace staveb bude stavební činnost prováděna na 
území s archeologickými nálezy a to kategorie UAN 2 a 3. Pro 
stavebníky z této skutečnosti vyplývá zákonná oznamovací povinnost 
podle §22 odst. 2 zákona ČSN č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve 
znění pozdějších předpisů a povinnost umožnit provedení záchranného 
archeologického výzkumu. 

 
 

 

G. NÁVRH ŘEŠENÍ VEŘEJNÉ INFRASTRUKTURY 
 
 

Komunikace 
  
Dopravní řešení 
Nový obytný soubor bude řešen s komunikacemi, jež budou 

v režimu obytné zóny. Tento režim předpokládá provedení takových 
komunikací, které svým uspořádáním a výbavou neumožní přirozenou 
plynulou jízdu rychlostí větší jak 20 km/h.  

Komunikace tedy budou vybaveny směrovými (zúžení, šikany) a 
výškovými prvky (zpomalovací polštáře), které svým provedením 
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umožní jízdu návrhovou rychlostí do 20 km/h.  Minimální šířka 
dopravního prostoru bude 3,50 m.  

Všechny sjezdy i vlastní napojení na komunikaci vyšší kategorie 
splňují podmínky bezpečného rozhledu. Vjezdy budou vybaveny 
opatřením, které řidiče jasně upozorní na změnu dopravního režimu. 
Parkování vozidel rezidentů bude realizováno na soukromých pozemcích, 
v uličním prostoru budou umístěna stání pro návštěvy a dle místních 
podmínek i místa pro rezidenty pro krátkodobé užití rezidenty. 

Komunikace budou vybaveny prvky pro bezbariérový pohyb 
osob se sníženou pohyblivostí. 

 
 
Technické řešení vodovodu a kanalizace  
 

Použité podklady 
 

Pro zpracování studie byly použity následující podklady: 
• Informace provozovatele vodovodu pro veřejnou potřebu – a.s. 

Vodovody a kanalizace Pardubice 
• Územní plán obce Vlčí Habřina 
• Prohlídka zájmového území 
• Podklady z architektonické části studie 
• PRVK Pardubického kraje 

 

Zásobování lokality vodou  

Stávající stav 
 
Pro zásobování pitnou vodou je v obci vybudován vodovod. Dimenze 
stávajících řadů je ø 110 a 90 mm, Vodovodní řady jsou napojeny na 
hlavní zásobní řad PVC 225 mm VSVČ skupinového vodovodu 
Pardubice (větev Pardubice, Lázně Bohdaneč, Přelovice, Rohovládová 
Bělá až Hlavečník). Hlavní řad vede východně Vlčí Habřiny podél silnice 
II-323. Vodovod je pro zásobování navržené lokality vyhovující. Hlavní 
vodojem Kunětická hora (15 000 m3, kóty 277 – 272 m n. m.). Za Vlčí 
Habřinou je na hlavním řadu VSVČ čerpací stanice pro dopravu vody 
směrem Rohovládová Bělá do vodojemu Kasaličky. 

Odhad potřeby vody 
 
Lokalita je rozdělena na 43 parcel. Z toho vychází potřeba vody  
 
 

Potřeba pitné vody počet l.den-1 celkem 

1. Obyvatelé 126 100 12 600 l.den-1 

 Celkem potřeba vody denně  12 600 l.den-1 

  Qd  12,6 m3.den-1 

 Přehled : Qp = 0,15 l.s-1 

  kd = 1,5  

  Qm = 0,22 l.s-1 
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  kh = 5,9  

  Qh = 1,29 l.s-1 

 Souhrnné množství: Qrok = 3 780 m3  

Navrhované řešení 
  

Nově vzniklé parcely budou napojeny z nově navržených vodovodních 
řadů DN 100 a DN 80. Tyto vodovodní řady budou napojeny na stávající 
řady v obci. Při realizaci jednotlivých etap výstavby bude proveden 
zokruhovaný vodovod pro tuto etapu v rozsahu dle požadavku správce 
vodovodu. Při poslední etapě bude napojen na stávající vodovodní řad 
DN 90 a provedeno propojení na stávající zásobní řad DN 225 v silnici 
II/323.  
 
Vodovod bude veden po veřejném prostranství tak, aby byla možná jeho 
obsluha provozovatelem v souladu s platnou legislativou. 
Materiál navržených sítí zatím neřešíme, předpokládaný materiál 
vodovodních řadů je PE dle dohody s budoucím provozovatelem. 

 

Odvedení splaškových vod  

Stávající stav 
 
Odpadní splaškové vody jsou individuálně zachycovány v jímkách, 
žumpách na vyvážení nebo čištěny v septicích s přepadem do kanalizace, 
místní vodoteče nebo příkopu. 

Odhad množství splaškových vod 
 

Podle stejného principu jako výpočet potřeby vody jsme uvažovali i 
množství splaškových vod. 

 
Z toho vychází množství splaškových vod  

Bilance odpadních vod počet l.den-1 průtok  

1. Obyvatelé 126 100 12 600 l.den-1 

  celkem  12 600 l.d-1 

  Q24  = 12,6 m3.den-1 

   = 0,15 l.s-1 

  kd = 1,50  

  Qd   18 900 l.d-1 

  kh = 5,9  

  Qh = 4 646 l.hod-1 

  Qh = 1,29 l.s-1 

  přepočet = 126 EO 

  Qměsíc = 378 m3  

  Qrok = 3 780 m3  
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Navrhované řešení 
  

Jelikož se v současné době v obci Vlčí Habřina nenachází oddílná 
kanalizace, bude během výstavby provedena pouze příprava pro 
následnou realizaci splaškové kanalizace. Pro možnost následné realizace 
kanalizace je zachován volný pruh veřejného prostranství tak, aby byla 
možná její obsluha provozovatelem v souladu s platnou legislativou.  
Dokud nebude v obci vybudována oddílná kanalizace budou splaškové 
vody z jednotlivých nemovitostí zneškodňovány samostatně. 

Odvedení dešťových vod  

Stávající stav 
 
V současné době jsou plochy určené pro budoucí výstavbu využívané 
jako pole a louky, tudíž na nich není řešeno odvedení srážkových vod. 
 

Odhad množství dešťových vod 
 

Bilance srážkových vod  plocha  koef. průtok  

1. Veřejná komunikace 5 100 m2 0,7 51,1 l.s-1 

 celkem 5 100 m2  51,1 l.s-1 

 návrhová srážka 15 min.  P = 0,5 143 l.s-1.ha-1 

 Objem 15 min. srážky    45,9 m3 

       

Roční bilance srážkových vod plocha  koef. objem  

 Roční srážkový úhrn    650 mm 

1. Zpevněné plochy 1 5 100 m2 0,7 2 321 m3 

 celkem 5 100 m2  2 321 m3 

 

Navrhované řešení 
 
Dešťová voda z veřejné komunikace bude natékat pomocí vpustí do 
navržené stokové sítě. Stoková síť bude z důvodu nepříznivé konfigurace 
terénu rozdělena na několik částí. Před vyústěním do místního toku bude 
vždy osazen vsakovací prvek s akumulací s řízeným odtokem do vodního 
toku. 
Dešťové vody z jednotlivých pozemků budou zneškodňovány 
individuálně na pozemku.  
 
 
Hradec Králové  listopad 2018 
Vypracoval   Pavel Kouba 
 
Příloha – schéma zokruhování vodovodu 
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Zásobování elektrickou energií 
 

 

Stávající elektrické rozvody: 
 
 V Z1 řešeného území v k.ú. Vlčí Habřina prochází stávající 

nadzemní vedení VN 35kV se stávající trafostanicí 35/0,4kV. Parcelace a 
plánované umístění rodinných domů respektuje uvedené nadzemní vedení 
VN 35kV včetně ochranného pásma – nevyvolá přeložky vedení VN 
35kV.  

 
Energetické údaje 

 V lokalitě  BV-Z1 je uvažováno s výstavbou cca 43 rodinných 
domů. Všechny domy jsou uvažovány se stupněm elektrizace „B“: 

 
 Max. soudobý příkon 1 rodinného domu Pb = 11,0 kW 
 
 Pro řešené území se předpokládá zajištění tepla a ohřevu TUV 

jiným médiem (plyn, …). V rodinných domech se předpokládá vybavení 
běžnými el. spotřebiči, s podílem el. vaření (varné desky, trouby) a 
částečným ohřevem TUV.  

 
 

Bilanční údaje   

Počet rodinných domů (ks) 43 

Příkon RD celkem ΣPb (kW) 473 

Součinitel soudobosti β 0,33 

Výpočtový příkon RD celkem Ppb (kW) 156 
 
 

Napájení 
 

 Pro zajištění potřebného výkonu bude využita stávající 
trafostanice 35/0,4kV TS 274 umístěná v centru obce s předpokladem 
posílení vrchního vedení směrem k severozápadnímu okraji lokality, 
odkud bude svedeno kabelové vedení. Na uvedené trafostanici bude 
provedena kontrola z hlediska navýšení příkonu v oblasti a případná 
výměna trafa (řeší ČEZ Distribuce, a.s.). Rozsah výstavby napojitelné na 
stávající trafostanici určí distributor na základě požadavků stavebníka. 
Předpokládá se minimálně připojení rodinných domů v uliční frontě 
stávající komunikace. 

Pro další výstavbu bude nutné vybudovat novou trafostanici, 
která je navržena na jižním okraji lokality Z1 odbočením kabelovým 
vývodem z sloupu VN 35 kV. Trafostanice je navržena kobková 
betonová se zajištěním přístupu pro techniku. Při přípravě výstavby bude 
nutno provést rozvody NN v nezbytném rozsahu před ostatními 
inženýrskými sítěmi. Projektová příprava musí tedy zahrnovat potřebné 
souvislosti pro následnou realizaci souběhu i křížení ostatních sítí a 
zpevněných ploch.  

Sekundární kabelový rozvod z trafostanic bude proveden 
400/230V v soustavě TN-C. Na hranici parcel jednotlivých rodinných 
domů budou instalovány přípojkové pojistkové skříně napájené zemními 
kabely AYKY. Způsob připojení a propojení určí distributor elektrické 
energie (ČEZ Distribuce, a.s.) v dalších stupních PD v návaznosti na 
velikosti odběrů a postupu výstavby. 
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Dle požadavku ČEZ je nutné zajistit přístupnost všech 
distribučních prvků, včetně vrchního vedení. To musí být přístupno 
volným pruhem podél vedení v šířce 4m s branou stejné šířky opatřené 
uzamykacím systéme ČEZ Distribuce, a.s.  

 
 

Veřejné osvětlení 
 

 Podél nově vzniklých komunikací (silnice a chodníky) bude 
instalováno veřejné osvětlení, které bude napojeno na stávající rozvody 
VO v oblasti popř. bude instalován nový rozvaděč RVO s měřením el. 
energie. Pro rozvody VO se pokud možno využije společných tras 
s rozvody NN.    

 Hodnoty osvětlenosti budou voleny podle zatřídění 
komunikací. Předpokládá se instalace bezpaticových stožárů výšky cca 5-
6m s  uličními LED svítidly.  

 
 Předpokládaný max. instalovaný příkon VO:  
 
 Lokalita BV-Z1 (27ks á 80W): Pi = 2,2 kW 
 
Celkové provedení VO musí být odsouhlaseno investorem a 

správcem VO. 
 
 
 
Zásobování plynem 

 
 

 Obec Vlčí Habřina je zásobována z VTL regulační stanicí 
plynu (VTL RS) RS 1200/2/1-440 (dvouřadá jednostupňová) umístěnou 
v obci Sopřeč. VTL RS je napojena na VTL plynovod DN 500 pomocí  
VTL plynovodu DN 80 PN 40.  

Z této VTL RS jsou vedeny středotlaké (STL) plynovody PE d 
160 a PE d 90  přes obce Sopřeč a Vyšehněvice.  Dodávka zemního plynu 
v obci pro potřeby občanů nahrazuje požadavky na teplo pro vaření a 
otop v kotlích na pevná paliva. Zdroje tepla na pevná paliva a propan 
butan jsou průběžně nahrazovány vytápěním a vařením na zdrojích tepla 
na zemní plyn. 

 STL plynovody, respektive hlavní páteřní řady jsou rozvedeny 
po obci tak, aby byla zásobena zemním plynem celá lokalita. STL 
plynovody jsou provozovány v tlakové hladině 0,3 MPa (s výhledem na 
0,4 MPa) a jsou z PE d 90 až PE d 50. STL plynovodní řady jsou 
navrženy tak, aby byl pokryt zájem všech obyvatelů, maloodběratelů i 
velkoodběratelů v obci.  

Veškeré VTL, STL plynovody a VTL regulační stanice plynu 
jsou chráněny jak ochrannými, tak bezpečnostními pásmy dle Zákona o 
podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických 
odvětvích a o změně některých zákonů (tzv. energetický zákon) č. 
458/2000 Sb. Provozovatelem této plynovodní sítě je společnost GasNet 
s.r.o.  

 
OCHRANNÁ A BEZPEČNOSTNÍ PÁSMA DLE ZÁKONA č. 458/2000 sb. 

 
Ochranná pásma ( dle § 68 zák. č. 458 / 2000 sb.) 
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• NTL a STL plynovody a přípojky v zastavěném území  -
   1,0 m 

• Ostatní plynovody a přípojky  -   4,0 m 
• Technologické objekty (regulační stanice plynu) 

 -   4,0 m 
 

Bezpečnostní pásma (dle § 69 a přílohy zák. č. 458/2000 sb.) 

• VTL Regulační stanice plynu   - 10,0 m 
• VTL plynovody do DN 100  - 15,0 m 

 
Upozornění:  

Hodnoty ochranných a bezpečnostních pásem plynárenských zařízení je 

třeba důsledně rozlišovat  podle data uvedení plynárenského zařízení do 

provozu, resp. podle data nabytí právní moci územního rozhodnutí! 

 
Stávající potřeba zemního plynu 

 

Druh odběru Spotřeba 
ZP (m3/hod.) 

Spotřeba 
ZP (m3/rok) 

112 rodinných domů (plynofikováno) 336 m3/hod. 392.000 m3/rok 
7 rodinných domů (neplynofikováno) 21 m3/hod. 73.500 m3/rok 
Obchod 3 m3/hod. 3.000 m3/rok 
Obecní úřad 4 m3/hod. 2.500 m3/rok 
Hasičská zbrojinice 2 m3/hod. 2.000 m3/rok 
KADAVÝ – výroba knedlíků 15 m3/hod. 20.000 m3/rok 
C E L K E M 381 m3/h.      493.000 m3/r. 

 

 
Návrh: 
Navrhovaná zástavba se nachází na jižním okraji obce Vlčí 

Habřina. Výstavba lokality je rozdělena do  tří etap. Jako napojovací bod 
na distribuční soustavu společnosti GasNet s.r.o. se stanovuje STL 
plynovod PE d 50 před č.p. 95. Plynofikace lokality  bude provedena 
vybudováním  nového páteřního  STL plynovodu PE d 63, na který 
budou napojeny STL plynovodní přípojky zakončené na hranicích 
pozemků budoucích odběratelů hlavními uzávěry plynu HUP. Navržená 
lokalita nekoliduje se stávající STL plynovodní sítí.  

  
 Počet RD m3/hod/RD m3/hod m3/rok/RD m3/rok 
I.etapa 11 RD 2,0 m3/hod/RD 22 1 200 m3/rok/RD 13 200 

 

 

   

Rozvoj distribuční soustavy společnosti GasNet, s.r.o. probíhá 
převážně formou účelových investic soukromých subjektů (developer, 
stavební firma, obec, občan). Investor obdrží na základě Žádosti o 

II. etapa  18 RD 2,0 m3/hod/RD 36 1 200 m3/rok/RD 21 600 

III. etapa 17 RD 2,0 m3/hod/RD 34 1 200 m3/rok/RD 20 400 

CELKEM 46 RD      2,0 m3/hod/RD 92 1 200m3/rok/RD 55 200 



 14

prověření volné kapacity vstupní informace, které stanovují místo 
napojení na distribuční soustavu a stanovují základních technické 
parametry  pro  požadovaný  odběr zemního plynu. Před zahájením 
vlastní stavby jsou mezi investorem a společností GasNet, s.r.o  
uzavírány smlouvy budoucí k provozovanému plynárenského zařízení 
(nájemní/kupní), které stanovují způsob provedení výstavby 
plynárenského zařízení a podmínky jejich uvedení do provozu.  

 
Po ukončení výstavby plynárenského zařízení, jeho přejímce 

(zajišťováno servisní organizací GridServices s.r.o.) a veřejnoprávním 
projednáním stavby na příslušném stavebním úřadě (kolaudační souhlas) 
jsou uzavírány smlouvy nájemní/kupní. Po jejich oboustranném podpisu 
jsou plynárenská zařízení uváděna do provozu (propojena na stávající 
plynovodní síť).  

 
Nedílnou součástí tohoto procesu je v souladu se zákony č. 

458/2000 Sb. a 163/2008 Sb. v platném znění je také agenda zajištění 
věcného břemena, spočívající v právu zřídit a provozovat na cizích 
nemovitostech plynárenská zařízení a v právu vstupovat a vjíždět na cizí 
nemovitosti v souvislosti se zřizováním, stavebními úpravami, opravami 
a provozováním distribuční soustavy a plynovodních přípojek (platí pro 
kupní smlouvy).  

 
 

Nakládání s odpady 
 

Komunální odpad bude likvidován v souladu s plánem 
odpadového hospodářství obce u jednotlivých rodinných domů 
individuálně v nádobách na odpadky a jejich svozem.  

Ve studii je navrženo umístění kontejnerů pro sběr tříděného 
odpadu ke kterému je zajištěn odpovídající přístup 

 

 

H. POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ 
 

Řešené území zahrnuje umístění 43 rodinných domů a  
příjezdové komunikaci k nim.  

Dispoziční a provozní řešení je navrženo tak, aby splňovalo 
veškeré požadavky kladené na zajištění základního technického vybavení 
území pro budoucí výstavbu RD. Navržená komunikace bude sloužit jako 
příjezdová k jednotlivým stavebním pozemkům v dané lokalitě, na 
kterých se předpokládá výstavba rodinných domů. Na příjezdovou 
komunikaci budou navazovat komunikace přístupové, vedoucí po 
stavebních pozemcích k jednotlivým rodinným domům. Délka každé 
přístupové komunikace je do 20 m. Komunikace bude řešena jako 
průjezdná o minimální šíři 3,5 m, což vyhovuje požadavkům  ČSN 73 
0802 a ČSN 73 0833. Při etapovité výstavbě je nutno zajistit, aby přístup 
ke stavbám bez možnosti otočení vozidla nebyl delší, než 50m.  

Jelikož ještě není známa zastavěná plocha jednotlivých rodinných 
domů, je potřeba požární vody stanovena pro rodinné domy o 
půdorysných rozměrech nad 150 m2.  Pro tyto rodinné domy je 
požadované množství požární vody dle ČSN 73 0873 tab. 1 a 2:  hydrant 
Q = 6 l.s-1,  potrubí DN 100, vzdálenost do 150 m, vodní nádrž obsah 14 
m3, vzdálenost do 600 m.  
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Dle sdělení správce není vodovod požárním a lze ho využít pouze 
jako zdroj doplňkový.  

V nové komunikaci budou osazeny venkovní hydranty, jejichž 
počet, umístění a technické parametry budou upřesněny v dalším stupni 
projektové dokumentace. V územní studii je uvažováno s podzemní 
nádrží o objemu 14 m3 v místě veřejného prostranství se zajištěnou 
přístupností pro vozidla HZS.  

Požární voda pro rodinné domy bude navíc zajištěna ze stávající 
požární nádrže v obci. Nádrž je od nejvzdálenějšího budoucího domu 
vzdálena 800 m. 

 

I. SOULAD ÚZEMNÍ STUDIE SE ZADÁNÍM 
 
Zadání územní studie bylo dodrženo v plném rozsahu. Koncepce 

vytváří podmínky pro začlenění řešeného území do organismu obce a 
stanoví regulační prvky další výstavby. Studie v celém území vymezuje 
sítě, komunikace, chodníky (napojovací body, polohy křižovatek), 
veřejné osvětlení a dále vymezuje koridory vnitřní uliční sítě lokality pro 
umožnění účelného vedení inženýrských sítí. Inženýrské sítě jsou 
kapacitně navrženy pro celou lokalitu. V celém území byly stanoveny 
podrobnější regulativy pro výstavbu. Stanoveny jsou dle potřeby stavební 
čáry a limitní čáry tam, kde je vhodné umožnit volnou formu zástavby.  

Důraz je kladen na zachování charakteru obce kvality krajinného 
rázu. To je zajištěno velikostí parcel odpovídající původnímu charakteru 
zástavby a rozdělením na dva sektory, kde v jižním v návaznosti na 
krajinu a biokoridor je zástavba omezena na přízemní stavby 
s podkrovím.  Vymezeny jsou plochy pro veřejnou zeleň a rekreaci a pro 
sportovní vyžití.   

 
Územní studie je v souladu s platným územním plánem a 

respektuje v něm obsažené regulativy.  
 

 
 
 
 
 
 
 

V Pardubicích  19.03.2019   ing.arch. Pavel Mudruňka 

 


