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a) úvod 

  
Oddělení územního plánování, Odbor hlavního architekta, Magistrátu města Pardubic (dále jen 
„pořizovatel“) schválil dne 17. 4. 2012 územní studii „Barchov – lokalita I, J, ZM1“, která byla 
následně vložena do evidence územně plánovací činnosti.  
 
Dne 6. 5. 2015 rozhodlo Zastupitelstvo obce Barchov na svém zasedání, v souladu s § 6 odst. 5 
písm. a) zákona č. 183/2006 Sb., stavebního zákona v platném znění, (dále jen „stavební 
zákon“), o pořízení nového Územního plánu Barchov (dále jen „územní plán“). Územní plán nabyl 
účinnosti dne 2. 11. 2019. „Územní studie Barchov – lokalita I, J, ZM1“ (dále jen „původní územní 
studie“) je s vydaným územním plánem v rozporu. Místo zastavitelných ploch I, J, ZM1 územní 
plán nově vymezil zastavitelnou lokalitu Z3.  
 
Pořizovatel obdržel dne 22. 11. 2019 žádost obce Barchov o aktualizaci původní územní studie a 
o její uvedení do souladu s vydaným ÚP Barchov. Na základě této žádosti pořizovatel rozhodl o 
pořízení nové územní studie „Barchov – lokalita Z3“. 

 
Územní studie je zpracována jako územně plánovací podklad pro rozhodování v území podle 
ustanovení § 25 a § 30 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve 
znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“).  
 
Je zpracována na podkladě „Zadání územní studie Barchov – lokalita Z3“, které v květnu 2020 
zpracoval Magistrát města Pardubice, odbor hlavního architekta, oddělení územního plánování, 
Sp. zn.: 121909/2019. 

 
 

 

 

 
 

Výřez z hlavního výkresu ÚP Barchov 
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b) vymezení řešeného území 

 

Řešené území je situované na východním okraji obce – jedná se o rozvojovou lokalitu,  zn. v ÚP 

jako  „Z3“, ze severu ohraničenou místní komunikací (polní cestou) a z jihu silnicí III. tř. č. 32226.  

 

 

Výpis dotčených pozemků ( k. ú. Barchov u Pardubic ) - evidence KN 5 / 2020: 

 

Bytová zástavba - dle ÚP funkční plocha SV (plochy smíšené obytné – venkovské)    

 

      parcelní číslo  druh pozemku        výměra (m2) 
       

231/48  orná půda   1 455 

231/49  orná půda   1 457  

232/1  orná půda   2 843  

232/2  orná půda      844  

232/3  orná půda      844  

232/4  orná půda      843  

232/5  orná půda      868  

232/6  orná půda      868  

232/7  orná půda      847  

232/8  orná půda      829  

232/9  orná půda      823  

232/10  orná půda      848  

232/11  orná půda      904  

232/12  orná půda      894  

232/13  orná půda      873  

232/14  orná půda   1 254  

232/15  orná půda   1 001 

232/16  orná půda      860  

232/17  orná půda      848  
 

Veřejné prostranství - dle ÚP funkční plocha VZ ( plochy veřejných prostranství – veřejná zeleň )    

227/1  orná půda   3 497  

 

Celková rozloha řešeného území – lokality Z3:  ………………………….   23 500 m2 

Kapacita řešeného území je 18 stavebních parcel. 

 

c) ochranná pásma dopravní a technické infrastruktury  

 

V bezprostředním dosahu lokality Z3 je vedena stávající dopravní a technická infrastruktura, jejíž 

ochranná pásma (OP) je nutno respektovat.  
 

- OP komunikací  III. tř.č.32226  -  15 m od osy vozovky 
- OP trafostanice VN/NN – 7m pro stožárové TS   
- OP STL plynovodů a přípojek v zastavěném území obce - 1 m  
- OP telekomunikačních kabelů  -  místní síť 1,5 m 
- OP veřejného vodovodu PVC 225 mm  - 1,5 m  
- OP veřejné kanalizace  - 1,5 m  

 

Napojovací body veřejné infrastruktury jsou popsány v části  g). 
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d) podmínky pro ochranu hodnot a charakteru území  

 

Obec Barchov patří do správního obvodu obce s rozšířenou působností Pardubice, která je 

nejbližším střediskem zaměstnanosti i občanského vybavení. Obec Barchov je členem Svazku 

obcí Za Letištěm.  

 

Řešená lokalita Z3 je součástí nejrozsáhlejšího rozvojového území pro bytovou zástavbu na 

území obce. Ze severní, západní i východní strany je vymezena stávající zástavbou, z jižní strany 

silnicí III. tř. č. 32226.  

 

Lokalita bude napojena na stávající inženýrské sítě v obci (vodovod, STL plynovod, kanalizace), 

pro zásobování el. energií bude zřízen kabelový vývod z trafostanice č. 1067 „Barchov – Zelené 

návrší“.  

 

Plocha určená pro výstavbu je mírně svažitá k jihu i severu, s nejvyšší úrovní ve střední části. 

Pozemky jsou v majetku společnosti Gabex, s. r. o., soukromých osob a obce (kultura orná půda, 

kód BPEJ 3.21.12 - tř. ochrany ZPF V.).   

 

e) podmínky pro vytváření příznivého životního prostředí a pro ochranu    

     veřejného zdraví  

 

Navrhované řešení rozvojového území pro zástavbu RD nevykazuje žádné negativní důsledky na 

životní prostředí. 

 

•   RD budou napojeny na veřejný vodovod.  

 

• splaškové odpadní vody z jednotlivých RD budou odváděny splaškovou kanalizací do obecní 

kanalizační sítě, ukončené na ČOV v severní části obce.  

 

• dešťové vody v území (z veřejných ploch i parcel RD) budou zasakovány v místě vzniku.  

 

•  pro rodinné domy bude možno navrhnout ekologický způsob vytápění a ohřevu teplé vody - a 

to pomocí elektrokotlů, nebo spotřebičů na zemní plyn. 

 

•  nakládání s odpady v řešené lokalitě bude řešeno stávajícím způsobem jako v celé v obci, 

včetně separace a sběru recyklovatelného odpadu, a sběru a likvidace nebezpečného odpadu. 

Na území lokality Z3 bude zřízeno stanoviště kontejnerů na tříděný odpad.  

 

•  při návrhu a výstavbě RD je nutno respektovat případnou radonovou aktivitu z podloží. 

 

• v rámci uličního prostoru budou podél komunikace vymezeny plochy pro ozelenění.  

 

• dalším předpokladem pro vznik příznivého životního prostředí je plocha veřejného prostranství – 

veřejná zeleň (v severozápadní části lokality).  
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f) podmínky pro umístění a prostorové uspořádání staveb, které nejsou zahrnuty 
do staveb veřejné infrastruktury, včetně podmínek ochrany navrženého 
charakteru území, zejména ochrany krajinného rázu ( např. vymezení uličních 
koridorů, ploch obytné zástavby, závazné prvky plošné a prostorové regulace ) 

 

Řešená (zastavitelná) lokalita Z3 leží mimo hranice zastavěného území obce, převážná část je v  

územním plánu zařazena do „ploch smíšených obytných – venkovských“ (SV), severozápadní 

část do „ploch veřejných prostranství – veřejná zeleň“ (ZV).   

 
Lokalita bude využita pro plochy rodinného bydlení, doplněné o plochy a stavby zajišťující 

komplexnost využívání území – uliční prostory (komunikace, chodník, zeleň) a plochy veřejné 

zeleně.   

 
 
 

Podmínky využití ploch s rozdílným způsobem využití - z ÚP Barchov:  
 

6.1 – plochy smíšené obytné – venkovské (SV)    

 
A - hlavní využití: 
plochy smíšeného využití ve venkovských sídlech využívané zejména pro bydlení v rodinných domech 
(včetně domů a usedlostí s hospodářským zázemím), obslužnou sféru a nerušící výrobní činnosti  
 
B - funkční využití: 

 
přípustné: 

1) stavby a plochy individuálního bydlení v rodinných domech s užitkovými zahradami včetně domů a 
usedlostí s hospodářským zázemím 

2) stávající byt. objekty využívané k občasnému nebo rekreačnímu bydlení (chalupy)  
3) obchodní zařízení, veřejné stravování, občanské vybavení pro veřejnost, obecní a státní správu, 

malá ubytovací zařízení do 10-ti lůžek, služby nevýrobního charakteru a provozovny individuálního 
podnikání sloužící k uspokojování potřeb obyvatel území nerušící rodinné bydlení  

4) odstavná stání a garáže sloužící potřebě funkčního využití 
5) stavby pro individuální rekreaci, které svým vzhledem a účinky na okolí nenaruší obytné a životní 

prostředí 
6) nezbytné plochy, liniové stavby a objekty technického vybavení 
7) příslušné komunikace pěší, cyklistické, motorové 
8) dopravní plochy a zařízení 
9) zeleň liniová a plošná 

10) vodní plochy a toky 
11) dětská hřiště 
12) nerušící zařízení drobné výroby a zemědělské výroby  
13) informační, propagační a reklamní stavby o ploše do  4 m2 
14) fotovoltaické panely na střechách budov 

 
nepřípustné :  

1) stavby pro výrobu a podnikatelské aktivity s negativními vlivy na životní a obytné prostředí 
2) stavby a plochy pro smíšenou výrobu a zemědělskou výrobu s negativními vlivy na životní 

prostředí nad mez přípustnou 
3) stavby a plochy pro skladování, ukládání a odstraňování odpadů 
4) stavby pro skladování a manipulaci s materiály a výrobky, stavby pro velkoobchod 
5) vícepodlažní a hromadné garáže a garáže pro nákladní vozidla 
6) veškeré další stavby a činnosti, jejichž negativní účinky na životní prostředí překračují limity 

uvedené v příslušných předpisech nad přípustnou míru  
7) veškeré stavby, jejichž hmotové řešení by nevhodně narušovalo tradiční panorama obce  
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Podmínky prostorového uspořádání  
 

1) novostavby RD jako individuální. Rodinné domy nebudou svým stavebně technickým řešením 
odpovídat typu dvojdomu, trojdomu, čtyřdomu či řadovému, atriovému nebo terasovému RD 

 
2) výšková regulace  

  - pro novostavby RD (s výjimkou lok. Z1, Z2, Z3): max. 1 nadzemní podlaží +podkroví  
  - RD v lokalitách Z1, Z2, Z3: max. 1 nadzemní podlaží (bungalov) 
  - drobné a doplňkové stavby: 1 NP 

 
3) zastřešení novostaveb RD šikmou střechou 
 
4) oplocení uliční strany stavební parcely: 

- max. výška 1,40 m od úrovně UT (upraveného terénu) 
- provedení přerušované (latě, tyče - s možností průhledu), příp. živé zelené ploty  
- použití plných stěn je možné max. z 1/3 délky uliční strany  

 
 

6.13 – plochy veřejných prostranství – veřejná zeleň (ZV)    

 
A - hlavní využití: 
plochy parkově upravené zeleně přístupné veřejnosti  
 
B - funkční využití: 
 
přípustné: 

1) mobiliář, drobná architektura, dětská hřiště 
2) pěší a cyklistické komunikace, odstavná stání 
3) vodní plochy a toky 
4) nezbytné plochy a liniové stavby technického vybavení 
5) reklamní panely a zařízení o ploše do 3 m2     

 
nepřípustné : 

1) veškeré stavby neuvedené výše jako přípustné 

 
 

Podmínky využití lokality Z3 - z ÚP Barchov:  
 

 
Číslo plochy 

 
Popis a podmínky využití plochy 

 
 

Z3 
 
 

 

 

lokalizace: východní okraj obce v návaznosti na stávající zastavění - 2,3500 ha 

 

funkční využití: SV – plochy smíšené obytné - venkovské        

 

dopravní napojení, specifické podmínky:  

-  přístup ze silnice III. tř. č. 32226   

- respektovat zpracovanou územní studii 

-  využití jižní části lokality pro bydlení je podmíněně přípustné z hlediska ochrany   

     před hlukem z provozu na stávající silnici č.III/32226  

 

napojení na inž. sítě: viz. kap. 4.2 – Technická infrastruktura 

zásady prostorové regulace:  
-   jsou uvedeny v podmínkách využití plochy SV  
-   výšková regulace RD - max. 1 nadzemní podlaží (bungalov) 
 



                                                                                                                      Územní studie BARCHOV – lokalita Z3            

 
06 / 2020     8 

 

Závazné prvky plošné a prostorové regulace    
 
• vymezení řešeného území:                                                                                                         
- jedná se o rozvojovou lokalitu, v ÚP zn. jako „Z3“. 

 
• vymezení uličních koridorů - plochy pro dopravní obsluhu a pro komunikace pěší včetně 

přidruženého pásu plošné zeleně. V těchto plochách bude vedena veřejná technická 

infrastruktura. Uliční koridory jsou již vymezené v aktuální katastrální mapě samostatným 

pozemkem parc. č. 232/1.  
 

• vymezení plochy veřejného prostranství – poz. parcela č. 227/1. 

 
• plochy obytné zástavby – graficky dle výkresu B2 - Situace urbanistického a architektonického 

řešení vymezeného území 

      - pozemky jsou vymezeny pouze pro individuální RD ( výšková regulace - max. 1 NP-   

    bungalov). 
 

• uliční čára (odstup hlavního / vstupního průčelí rodinného domu vyznačený ve výkresové části) 

- je stanovena jednotně, a to 6 m od hranice pozemku. Výjimkou jsou:  

     - RD na pozemcích č. 231/48 a 231/49, s min. odstupem 3,5 m od hranice pozemku   
 

• uliční profil – šířka uličního profilu je dána vymezením pozemku v mapě KN (8-10 m), jeho 

vlastní uspořádání a šířky jednotlivých pruhů jsou stanoveny samostatnou PD. 

 
 
Podmínky prostorového uspořádání dle ÚP 

 

•  jsou uvedeny jako součást využití ploch SV (plochy smíšené obytné – venkovské) a podmínek 

využití lokality Z3.  
 

• orientace vstupu a vjezdu na parcely je stanovena ve výkrese B2 – Situace urbanistického a 

architektonického řešení vymezeného území. 

 

g) podmínky pro napojení řešeného území na veřejnou dopravní a technickou 
infrastrukturu  

 
Dopravní napojení a dopravní obsluha řešeného území 

 
- bude řešeno podle vydaného Společného povolení „ Barchov Zelené návrší II, ZTV a 
komunikace pro novostavby RD, objekt 101 komunikace “, vydaného MmP, odborem 
dopravy dne 3. 4. 2019, č. j. 6.3/59/19/Mc D 87/18.  

 
a) Propojení severním směrem na stávající cestu / místní komunikaci bude pouze pro pěší a 

cyklisty.   

 

b) Příjezd k navrhovaným parcelám je řešen dvěma způsoby:  

 

- z nové místní obslužné komunikace, která bude navazovat na stávající komunikaci, 

vybudovanou v rámci lokality „Zelené návrší – I. etapa“   

- parcely na jižním okraji lokality (p. č. 232/2-4) budou napojeny samostatnými sjezdy přímo 

ze silnice III/32226 Barchov – Starý Mateřov 
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c) Parkovací stání budou umístěna takto:  

- jako součást pozemků RD ( na vlastních pozemcích ) – na každé parcele 2 parkovací stání 
     - pro stání návštěvníků budou parkovací stání umístěna na veřejných plochách ( v uličním                   
                prostoru )   
 
 

Inženýrské sítě budou provedeny dle vydaných rozhodnutí:  
       

Vodovod, kanalizace 
 

- budou řešeny dle Rozhodnutí – schválení stavby vodního díla „ D.1.3.1. Vodovod, přípojky; 
D.1.3.2 Kanalizace, přípojky; D.1.3.3. Zasakování veřejných ploch - v rámci stavby:  
Barchov – Zelené návrší II – ZTV a komunikace pro  novostavby RD “, vydaného MmP, OŽP, 
odd. vodního hospodářství, dne 16. 5. 2019, č.j. MmP 52119/2019.    

 

a) Vodovod  
- nové trasy budou napojeny na stávající rozvody, provedené v rámci I. etapy lokality „Zelené 
návrší“ ve východní části obce. RD na jižním okraji lokality (p.č. 232/2-4) budou napojeny na 
veřejný vodovod, uložený podél silnice III/32226 Barchov – Starý Mateřov. 
 

b) Zabezpečení požární vodou  
- vodovodní řady budou sloužit pro zásobování jednotlivých objektů a pro požární zabezpečení. 
Na vodovodním řadu bude vysazen jeden nadzemní hydrant (NH1) a jeden podzemní hydrant 
(PH1). 
 

c) Kanalizace  
- bude provedena výstavba kanalizace pro napojení nových RD, kam budou vypouštěny pouze 
splaškové vody z nemovitostí. Kanalizace navazuje na stávající stoku DN 250 vybudovanou v 
rámci I. etapy lokality „Zelené návrší“. RD na jižním okraji lokality (p.č. 232/2-4) budou napojeny 
na trasu veřejné kanalizace, uloženou podél silnice III/32226 Barchov – Starý Mateřov. Čištění 
odpadních vod je zajištěno na obecní ČOV v severní části obce.  

 
STL plynovod, veřejné osvětlení a místní rozhlas  
- budou řešeny dle  
 
Územního souhlasu „ Barchov Zelené návrší II, ZTV a komunikace pro novostavby RD – 
napojení 13 RD – STL plynovod, přípojky, veřejné osvětlení a místní rozhlas “,  vydaného 
MmP, Stavební úřad, dne 4. 11. 2019, č.j. MmP 109476/2019. 
 
a  
 
Územního souhlasu „ Barchov Zelené návrší II, ZTV a komunikace pro novostavby RD – 
napojení 3 RD “ (napojení na stávající plynovod), vydaného MmP, Stavební úřad, dne 4. 11. 
2019, č.j. MmP 109284/2019. 
 

a) STL plynovod  
- 13 RD bude zásobeno z nového plynovodního vedení, napojeného na stávající STL plynovod, 
provedený v rámci I. etapy lokality „Zelené návrší“. RD na jižním okraji lokality (p.č. 232/2-4) 
budou napojeny na plynovod, uložený podél silnice III/32226 Barchov – Starý Mateřov. 
 

b) Veřejné osvětlení a místní rozhlas  
- bude řešeno rozšířením veřejného osvětlení podél nově budované komunikace a zřízením 
kabelového rozvodu pro zřízení místního rozhlasu  
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Elektro  
 
- bude řešeno dle Územního souhlasu „ Barchov k.č. 232 – knn “, vydaného MmP, Stavební 
úřad, dne 17. 12. 2019, č.j. MmP 125548/2019. 
 
- lokalita bude napojena novým kabelovým vedením NN ze stávající trafostanice TS PA_1067 do 
stávajícího pojistkového rozpojovacího pilíře u čp. 99. Z tohoto místa bude provedeno nové 
kabelové vedení pro napojení jednotlivých RD.    

 

h) ostatní vlivy   

 
•  řešené území leží v OP (ochranném pásmu) letiště Pardubice.  
 
- nutno respektovat podmínky územního rozhodnutí čj. ÚSO 444/98/Vg ze dne 25.6.1998, 
vydané odd. územně správním odboru stavebního úřadu Magistrátu města Pardubic. 

 
ostatní omezující a určující vlivy 

 
•   hydrogeologické podmínky 

•   případná radonová aktivita z podloží 

•   spádové poměry lokality a její orientace ke světovým stranám 

•   území s archeologickými nálezy - s platností oznamovací povinnosti podle ustanovení § 22   

    odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb. o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů 

 

i)    podmínky pro vymezení a využití pozemků územního systému ekologické         

     stability  

 
Zastavění řešeného území v souladu s platným územním plánem ÚP Barchov neomezí 

využitelnost přírodních zdrojů, nenaruší životní prostředí a krajinu. Prvky ÚSES (územního 

systému ekologické stability) budou respektovány. 

 

j)    stanovení pořadí změn v území ( etapizace ) 

 
V rámci řešené lokality není etapizace stanovena.      

 
 

k)   údaje o splnění zadání 

 
 
ROZSAH ŘEŠENÉHO ÚZEMÍ  

 

- rozsah řešeného území je dodržen - vymezeno je zastavitelnou lokalitou Z3 o rozloze 2,35 ha, 

která je situována na východním okraji obce Barchov. Způsob využití lokality - SV - plochy 

smíšené obytné – venkovské a ZV - plochy veřejných prostranství - veřejná zeleň.   
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POŽADAVKY NA OBSAH ŘEŠENÍ ÚZEMNÍ STUDIE 

 

- je zachována struktura původní územní studie (textové i grafické části).  

 

- územní studie odpovídá stávajícímu stavu v území, zpracována je nad aktuální katastrální 

mapou. Při zpracování územní studie jsou zohledněna vydaná územní rozhodnutí, zejména 

dělení lokality na jednotlivé pozemky a způsob řešení dopravní a technické infrastruktury.  

 
 
 
POŽADAVKY NA FORMU OBSAHU A USPOŘÁDÁNÍ TEXTOVÉ A GRAFICKÉ ČÁSTI ÚZEMNÍ 
STUDIE 
 

- A - textová část - je zpracována v potřebném rozsahu přiměřeně dle Vyhlášky č. 500/2006 

Sb., a obsahuje 11 stran  

 

- B - grafická část obsahuje tyto výkresy:  

B1 - Širší vztahy …………….1 : 5 000  

B2 - Situace urbanistického a architektonického řešení vymezeného území …….1 : 1 000  
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