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STUDIE 

LOKALITA B 2 – STARÉ HRADIŠTĚ 

 

 

A. Úvodní údaje   

 

Zpracovatel dokumentace: 

 

ARCHITEKT: 

 Název:    DOLEŽEL ARCHITEKTI s.r.o. 

Sídlo:  Charlese de Gaulla 8 Praha 6 

Tel.:   233 323 197, fax: 233 323 195, 

e - mail:   aude@aude.cz 

číslo autorizace ČKA:   1192 (VP) 

Jednatel společnosti:   Ing. arch.František Doležel 

 

 

IČ:   27228886 

DIČ:   CZ 27228886 

Registrace:  OR u MS v Praze odd. C,vložka 106089 

   

PROJEKT MANAGER: 

 Název:    JS Plan s.r.o. 

Sídlo:    Dolínecká 3162/4, areál firmy AQUA SPOL,  

 100 00 Praha 10 - Strašnice  

   

Jednatel společnosti:   Ing. Jaromír Svatoš 

 

                                                   

Označení stavby a pozemku: 

 

Lokalita:   p.p.č. 587 a 588/1 

    k.ú. Staré Hradiště 

    okres Pardubice 

 

Datum zpracování:  07 / 2013 

 

 

 

B. Průvodní zpráva 

 

Účel a cíle dokumentace: 

Rozsah a hlavní zásady úpravy: 

 

Úprava se týká pouze východní části lokality (22 460 m
2
) 

Ve studii byly samostatné RD a dvojdomky nahrazeny skupinami dvojdomků, řadových domků a 2 rodinnými 

domy u hlavní silnice. Zástavba vytváří svým měřítkem a tvarem sedlových střech odkaz na venkovskou 

strukturu, či „zahradní města“ z počátku 20.století. Objekty jsou navrženy maximálně dvoupodlažní 

nepodsklepené. Patro je umístěno v sedlové střeše. 

Skupinou řadových domků byly též nahrazeny třípodlažní bytový dům a třípodlažní objekt občanské 

vybavenosti dle našeho názoru předimenzované. 

kapacity: 

 

typ počet počet jednotek HPP jednotky HPP celkem  

 

řadové domky 9 4+36     4x156+36 x151 6060  

dvojdomky 4 8 8x156 1248 

samostatné domy                  2                                      2                        2x208                           416 

celkem 15 50  7724 

 

Důraz je kladen na veřejný prostor. Pás zeleně mezi zástavbou a Brozanským  potokem je určen k rekreaci, 

sportu a dalším aktivitám. Tato veřejná zeleň je navržena jako parková tj. louky volně doplněné skupinami 

stromů. V pásu zeleně, se vytvoří zpevněné plochy jako lokální centra aktivit / dětské hřiště. Plocha bude 

zpestřena terénními úpravami přirozeného vzhledu. Lokální centra budou propojena pěší / cyklostezkou, která 

dále vyústí přes sportoviště do plánovaného centra při ulici Hradecká.   

 

Vzhledem k charakteru zástavby řadovými rodinnými domy a velikosti parcel, nebudou na pozemcích 

povolovány drobné zahradní objekty a přístavby, v zájmu zachování uceleného architektonického 

charakteru a zájmu celkového území. 
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Inženýrské sítě:  

Vodovod   

Nově navržený vodovod v lokalitě bude napojen na stávající hlavní řad v ulici Ohrazenická. 

Kanalizace 

Nově navržená jednotná kanalizace bude v první polovině lokality a bude napojena na stávající hlavní řad 

v ulici Ohrazenická. V zadní části lokality bude kanalizace splašková svedena do přečerpávací jímky, 

odkud bude čerpána do přední části.  

Plyn   

Nově navržený rozvod plynu v lokalitě bude napojen na stávající hlavní řad v ulici Ohrazenická. 

Elektro: 

Přes zamýšlenou lokalitu probíhá stávající vrchní vedení VN do stožárové TS, která je umístěna západně 

od uvažované lokality. Toto vedení bude sneseno a nahrazeno zemním kabelem v komunikaci, na který 

bude stávající TS přepojena. 

Pro zásobení nově navržené výstavby bude severně od lokality z posledního sloupu VN napojena 

kiosková TS, z které bude proveden rozvod NN do uvažované lokality. 

Zůstávají beze změny včetně kapacit, které se nemění. 

 

Charakteristika území a stavebního pozemku: 

Obec Staré Hradiště má charakter příměstského sídla se smíšenou původní venkovskou zástavbou a 

zástavbou městského individuálního, resp. příměstského charakteru. Rozložení a návrh jednotlivých funkcí je 

směřován k  rozvoji řešeného území jako sídla příměstského charakteru, vychází ze silných stránek obce, 

původní urbanistické struktury a jejího přírodního zázemí. Rozvoj se předpokládá zejména v oblasti bydlení, je 

možno využít přírodního potenciálu obce k rozvoji rekreace a dalších složek s tím spojených.  

Řešené území, v územním plánu označené jako B2, je vymezeno na severu lokálním biokoridorem - 

Brozanským potokem, na východě stávajícím sportovním areálem. Jižní hranici území tvoří stávající 

komunikace III/0362 – Ohrazenická a západní hranici tvoří místní komunikace do obce Srch. 

Funkční využití plochy je dle Obecně závazné vyhlášky obce Staré Hradiště č. 3/2006 schválené 

zastupitelstvem obce klasifikováno jako území obytné příměstské. Toto území je charakterizováno jako 

bydlení příměstského a venkovského charakteru se základní občanskou vybaveností. Přiléhající plochy na 

severní straně lokality B2 jsou dle platného územního plánu plochami trvalých travních porostů.  

Po dobu výstavby bude voda a elektrická energie zajištěna ze stávajících inženýrských sítí, napojena na 

domovní rozvod. 

Východní a jižní hranice lokality navazují na stabilizované území, západní hranici řešené části tvoří tzv. 

Srchovská cesta. V jihozápadní části je již realizována výstavba z 90. let, tato část byla vyjmuta z územní 

studie (viz. grafická část). 

Nová výstavba předpokládá vznik obytného souboru venkovského, resp. příměstského charakteru. 

Studie uvažuje se zástavbou rodinných domů, řadových domků a dvojdomků.  

Severně od středu je navržena plocha veřejného prostranství. Na severní straně přechází zástavba do 

klidového prostoru, který tvoří pás šíře cca 30 - 60m, jehož důležitou součástí je stávající biokoridor – 

Brozanský potok s přilehlými partiemi. Tento prostor velmi vhodně odděluje navrženou zástavbu od 

zemědělsky intenzivně obdělávaných pozemků severně od lokality B2. V klidovém prostoru jsou navrženy 

relaxační zóny pro pěší, přístupné po celé severní hranici zástavby z navržených komunikací. Tyto zóny 

budou doplněny novou výsadbou vzrostlé zeleně a lavičkami. 

 

Řešení veřejné infrastruktury 

Silniční doprava 

Nově navržené uliční prostory jsou šíře 10m (2m zeleň, 6m komunikace, 2m chodník), pouze jedna nepřímo 

průjezdná, podružná komunikace je navržena v šíři 8m (2m chodník, 6m komunikace).   

Doprava v klidu je řešena dle ČSN 73 6110.  

Posuzovaná výstavba je rozdělena na 12 RD do 100 m
2
 celkové obytné plochy a na 38 RD nad 100 m

2 

celkové obytné plochy. 

Parkovací stání : 

RD do 100 m2 mají 1 stání garážové a 1 stání na pozemku. 

RD nad 100 m2 mají 3 stání na pozemku 

Déle je navrženo dalších 48 parkovacích stání mimo soukromé pozemky, 10 slouží pro zajištění parkování pro 

návštěvy. 
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Pěší komunikace 

U nově navržených komunikací jsou jednostranné chodníky šíře 2m, které budou propojeny se stávajícími 

pěšími komunikacemi. Na zástavbu navazuje severní klidový pás se čtyřmi relaxačními zónami, které jsou 

napojeny na komunikace v zastavené části lokality. 

Veřejná prostranství 

V nově navrhované části (severovýchod lokality) je vyhrazena plocha pro veřejné prostranství. S plochou 

veřejného prostranství se uvažuje rovněž v prostoru pro obč. vybavenost. Další drobné zelené plochy jsou 

navrženy v celé ploše řešené části. 

 


