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II.

TEXTOVÁ ČÁST [ Územní studie „Cihelna – sportovní areál ]

Územní studie „Cihelna – sportovní areál“ je územně plánovacím podkladem podle § 30 zákona 183/2006
Sb. o územním plánování a stavebním řádu ve znění pozdějších předpisů.
Územně plánovací podklad byl zpracován dle ZADÁNÍ ÚZEMNÍ STUDIE „CIHELNA – SPORTOVNÍ AREÁL“
sestaveným pořizovatelem – Odborem hlavního architekta města Pardubic v květnu 2017.

-

V zadání územní studie bylo stanoveno vypracování těchto požadavků:
1.

CÍL A ÚČEL ÚZEMNÍ STUDIE
Cílem územní studie je:
 navrhnout, prověřit a posoudit reálnou kapacitu území jako sportovní zóny celoměstského
významu
 vytvořit urbanistickou koncepci
 zpřesnit plošné a prostorové regulativy a vytvořit koncepci veřejné infrastruktury.

2.

ROZSAH ŘEŠENÉHO ÚZEMÍ

2a.

VYMEZENÍ ŘEŠENÉHO ÚZEMÍ, ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA ÚZEMÍ
OCHRANA A ROZVOJ HODNOT ÚZEMÍ
Řešené území se nachází v:
 katastrálním území Pardubice [717 657]
 městský obvod Pardubice II
 místopisné označení lokality „Cihelna“
V kontextu celoměstského měřítka se řešené území nachází v severovýchodní části Pardubic, v těsné
blízkosti soutoku řek Labe a Chrudimky. Jedná se území o rozloze 17,92 ha.

2b.

stromového patra a silně vyvinutého keřového patra. Ve stromovém patře jsou zastoupeny hodnotné kosterní
dřeviny. Vegetační linie jsou silným krajinotvorným prvkem (hodnota území, prostorotvorná funkce zeleně).
Zároveň má ekologickou hodnotu – stabilizuje hydrický režim, zvyšuje ekologickou stabilitu území, zvyšuje
biodiverzitu.
urbanistická vrstva
Plochy jsou nedílnou součástí systému zeleně města v propojovací pozici mezi městskou zelení a volnou
příměstskou krajinou. Urbanistickou hodnotou je blízkost centra města a zároveň propojovací role mezi centrem a
městským obvodem Pardubice II. Charakter území ovlivňuje blízkost řeky. Do návrhových souvislostí vstupuje
charakteristika nejbližšího okolí:
stabilizované plochy, sezónní charakter užívání městského koupaliště, provoz a organizace areálu Povodí Labe Závod Pardubice a Univerzita Pardubice.

POŽADAVKY VYPLÝVAJÍCÍ Z ÚPD MĚSTA A Z ŠIRŠÍCH VZTAHŮ
Zpracování územní studie je v souladu s platným územním plánem města Pardubice schváleným
v roce 2001 a s navazujícími změnami územního plánu Pardubic.
Koncepce platného územního plánu (§8 vyhlášky 42/2001 o závazných částech územního plánu
města Pardubic) vymezuje do řešeného území plochy sportu a rekreace – celoměstské sportovní areály.
X. Změny územního plánu města Pardubic navazují na koncepci platného územního plánu.
Stanovují plochu X/178 [lokalita Cihelna] jako přestavbové území pro sport a je částečně návratem
k původní koncepci sportu obsažené v územním plánu. Stanovuje podmínku zpracování územní studie a
definuje cíle územní studie.
V územním plánu města Pardubic řešené území zahrnuje:
plochy stabilizované:
BP
bydlení nízkopodlažní předměstské
TO
nakládání s odpady a odpadními vodami

Návrhově je řešené území vymezeno:
 ze severní strany osou stávající ulice Ke Koupališti
 z východní strany hranicí parcel zahrnuté dle platné ÚP města Pardubic do ploch RS –
sportovní areály
 z jihu osou ulice Kunětické [od labského zdymadla po městské koupaliště]
 ze západu osou ulice Kunětické [od labského zdymadla po křižovatku U Josefa]

plochy s rozdílným způsobem využití:
RS
sportovní areály
Zvu
zeleň městská všeobecná
KZ
zeleň krajinná
KR
zeleň krajinná rekreační
SP
smíšené území předměstské

Jedná se o rozsáhlé dříve inundačního území, které disponuje výraznými hodnotami především
krajinného, historického a urbánního charakteru. Z hlediska základní charakteristiky zde územní studie
uvádí následující:
- historická vrstva [ Kunětická ulice, zaniklé městské opevnění ]

BP – BYDLENÍ NÍZKOPODLAŽNÍ PŘEDMĚSTSKÉ
Plochy bydlení nízkopodlažního předměstského jsou územím využitým především pro bydlení a služby obyvatelům v místním měřítku.
Převažuje čisté bydlení v rodinných domech s možností integrace zařízení základní občanské vybavenosti, případně s jednotlivými objekty
základní občanské vybavenosti. Zástavbu tvoří především rodinné domy a nízkopodlažní bytové domy.
Přípustné využití hlavní:
• stavby pro bydlení – rodinné domy
Přípustné využití doplňkové:
• stavby pro bydlení – do 4 n.p.
2
• stavby a zařízení pro obchod a služby – do 400 m prodejní plochy
• stavby a zařízení pro veřejné stravování
• stavby a zařízení pro přechodné ubytování do 30 lůžek
• stavby a zařízení pro administrativu a veřejnou správu
• stavby a zařízení pro školství místního významu
• stavby a zařízení pro kulturu místního významu

V současné podobě se jedná o vozovku dlážděnou žulovou dlažbou lemovanou pískovcovými obrubníky a
doprovázenou lipovou alejí o stáří více než 120 let. Součástí ulice Kunětické je její výškové osazení na náspu a
v místech hlavního záplavového proudění přítomnost mostových propustků.
Fyzicky byla v řešeném území setřena historická stopa městského opevnění předpolí mostu a předmostí.

-
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ekologické hodnoty, krajinná zeleň
Liniová společenstva – vegetační prvky vytvářející charakter krajinného výseku, kdy řešené území rozdělují
prostorově do několika menších prostorů. Vertikální struktury hodnotné liniové zeleně jsou tvořeny ze
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• zařízení zdravotnická
• stavby a zařízení sociální místního významu
• stavby a zařízení církevní
• stavby a zařízení pro sport a relaxaci
• zařízení veterinární péče
• garáže
• okrasné a užitkové zahrady
• místní obslužné komunikace
• účelové komunikace pro motorovou dopravu, pěší a cyklisty
• odstavné a parkovací plochy pro osobní automobily
• stavby a zařízení hromadné dopravy
• veřejná zeleň
• dětská hřiště
• drobná architektura, vodní prvky, bazény
• stavby a zařízení technického vybavení
• stavby a zařízení pro krátkodobé shromažďování domovního odpadu

Nepřípustné využití:
• stavby pro bydlení s výjimkou bytů služebních
• stavby a zařízení pro průmyslovou a lehkou výrobu
• stavby a zařízení pro výrobní služby nesouvisící s funkcí hlavní, výrobní služby s negativními dopady na životní prostředí
• občanská vybavenost koncentrovaná
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• stavby a zařízení pro obchod nad 1000 m prodejní plochy
• stavby a zařízení pro dlouhodobé skladování a likvidaci odpadu
• stavby a zařízení pro chov hospodářských zvířat (s výjimkou koní v areálu Velké Pardubické)
• zemědělská rostlinná výroba

Nepřípustné využití:
• stavby pro výrobu průmyslovou a lehkou
• stavby pro výrobní služby s negativními dopady na životní prostředí
• stavby pro občanskou vybavenost koncentrovanou
• hromadné garáže
• odstavné plochy a garáže pro nákladní vozidla a autobusy
• stavby a zařízení pro skladování a manipulaci s materiály a výrobky
• stavby a zařízení pro skladování a likvidaci odpadů
• stavby pro chov hospodářských zvířat s výjimkou drobného zvířectva
• stavby a zařízení pro dopravní a technickou vybavenost s negativními dopady na životní a obytné prostředí
• čerpací stanice pohonných hmot

Přípustné využití hlavní:
• parkové porosty okrasné a přírodní

ZVU - ZELEŇ MĚSTSKÁ VŠEOBECNÁ
Funkční plochy zeleně městské jsou územím sloužícím jako parky, parkově upravené plochy a nábřeží řek. Podporována bude zejména funkce
zeleně městotvorná (kompoziční), esteticko-kulturní, sociálně-rekreační.
• parky ZVp
• parkově upravené plochy ZVu
• nábřeží řek ZVn

Přípustné využití doplňkové:
• dětská hřiště
• sportovní hřiště s přírodními povrchy
• loděnice, přístaviště, kotviště
• odpočívadla, altány, drobná architektura
• vodní prvky
• pěší a cyklistické komunikace, hipostezky, lávky
Podmíněně přípustné využití
• drobné stavby pro občanskou vybavenost v plochách – lze povolit pouze na základě pořizovatelem územního plánu schválené územní
studie, která byla vložena do evidence územně plánovací činnosti jako podklad pro rozhodování o změnách v území, případně bude jinou
podrobnější dokumentací prokázáno splnění stanovených podmínek prostorového uspořádání
• v ploše změny XVIII/8P lze realizovat technicky řešené křížení nebo víceúrovňové řešení systémů sídelní zeleně a dopravních systémů za
podmínky zachování průběhu systému zeleně s možností bezbariérového vedení pěších a cyklistických komunikací

RS - SPORTOVNÍ AREÁLY
Plochy sportovních areálů jsou územím využitým pro výkonnostní, organizovaný i rekreační sport místního, městského, regionálního i
nadregionálního významu. Zástavba je tvořena solitérními objekty a plochami nebo soubory objektů a ploch většího rozsahu,
seskupenými do areálů.

Nepřípustné využití:
• veškeré stavby, které nesouvisí s funkcí hlavní
• stavby a činnosti s negativním vlivem na životní prostředí (dopravní zátěže, hluk apod.)

Přípustné využití ploch hlavní:
• stavby a zařízení pro sport se speciálním vybavením:
• nekrytá – např. hřiště, kurty, koupaliště, kluziště, motoristické a dostihové areály, areály vodních sportů
• krytá – např. víceúčelové haly, bazény, zimní stadiony, tělocvičny, fitcentra, loděnice

Podmínky prostorového uspořádání:
• Zastavěná plocha stavby, která plní výhradně funkci doplňkovou v ploše zeleně (např. občerstvení, veřejné WC, apod.) a bezprostředně s
2
touto stavbou související zpevněné plochy (např. rozšířený chodník, nástupní prostor k objektu, terasa apod.), nepřekročí v součtu 50 m .
• Zástavba plošného rozsahu nad stanovenou mez je podmíněně přípustná, pokud bude v další fázi přípravy záměru (při územním či
stavebním řízení) např. územní nebo jinou podrobnější studií prokázáno, že záměr nenaruší koncepci zeleně, že nevytváří nežádoucí stavební
(hmotové a výškové) dominanty, že nenarušuje krajinný ráz a charakter lokality, že respektuje přírodní, kulturní a urbanistické hodnoty
lokality i širšího území.

Přípustné využití doplňkové:
• tribuny, hlediště, zařízení sloužící divákům
• stavby a zařízení pro relaxaci a rehabilitaci
• stavby a zařízení veřejného stravování
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• stavby a zařízení pro obchod do 400 m prodejní plochy
• stavby a zařízení pro zdravotnictví
• stavby a zařízení pro administrativu
• stavby pro přechodné ubytování do 50 lůžek
• služební byty
• stavby a zařízení pro technickou vybavenost
• stavby a zařízení provozního vybavení – v areálu Velké Pardubické stáje, zařízení veterinární péče, v areálu Zlaté Přilby depa
motorových vozidel, v areálu Zimního stadionu chladící technologie, v plaveckém stadionu čištění vody
• stavby a zařízení pro krátkodobé shromažďování odpadů
• odstavné plochy a garáže pro služební vozidla a účelové mechanizmy
• parkingy osobních automobilů a autobusů
• stavby a zařízení hromadné dopravy
• pobytové louky, veřejná zeleň
• liniové a plošné dřevinné porosty
• dětská hřiště
• komunikace účelové pro motorová vozidla, pěší a cyklisty
• veřejná WC

KZ – ZELEŇ KRAJINNÁ
Funkční plochy zeleně krajinné jsou územím využitým jako břehová a doprovodná vegetace vodotečí, stabilizační vegetace svahů, ochranná
vegetace plošin a sníženin, květnaté louky, mokřady a prameniště, vegetace říčních a poříčních niv, extenzivní staré sady a postagrární lada,
integrované krajinné linie, klimaxové dřevinné porosty, zařízené porosty a urbánní lada. Podporována bude zejména funkce zeleně klimatická
(hygienická), půdoochranná, biologická.
Přípustné využití hlavní:
• přirozené, přírodě blízké dřevinné porosty, skupiny dřevin, solitéry s podrostem bylin, keřů i travních porostů
• travní porosty bez dřevin, květnaté louky
• bylinotravnatá lada, skály, stepi, mokřady
• zeleň s rekreační funkcí, trávníky v jakékoliv intenzivní třídě údržby
Přípustné využití doplňkové:
• pěší a cyklistické stezky, jezdecké trasy
• technické stavby, sloužící obsluze a ochraně území včetně účelových komunikací – protipovodňové stavby, opěrné zídky, lávky
• drobná architektura, drobné sakrální stavby
• přístaviště, kotviště
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Podmíněně přípustné využití:
 oplocení pozemku, umisťování jakýchkoliv staveb a zpevněných ploch v krajině je přípustné za podmínky, že bude prokázáno, že
záměr nenarušuje krajinný ráz, že nedojde k nežádoucímu narušení systému zeleně (např. břehová zeleň, liniová zeleň v krajině a
pod)., že není narušena nebo významně omezena funkčnost skladebných částí systému ekologické stability a že je zachována
průchodnost krajiny.

PARDUBICE

Nepřípustné využití:
• stavby pro bydlení
• stavby a zařízení pro občanskou vybavenost
• stavby a zařízení pro výrobu průmyslovou a lehkou
• stavby a zařízení pro zemědělství
• stavby a zařízení pro sport a rekreaci

Nepřípustné využití:
• veškeré stavby a plochy nesouvisící s hlavní funkcí
• stavby a činnosti s negativním vlivem na přírodní a hygienické kvality území

SP – SMÍŠENÉ ÚZEMÍ PŘEDMĚSTSKÉ
Plochy smíšeného území předměstského jsou územím využitým především pro služby obyvatelstvu v místním měřítku a pro bydlení.
Podlahová plocha bydlení v takto vymezených funkčních plochách bude min. 30%. V parteru i jednoúčelových objektech bez podílu bydlení
převažuje občanská vybavenost. Zástavbu tvoří polouzavřené bloky či jednotlivé objekty, vytvářející ulicovou či návesní strukturu centra
jednotlivých sídel či městských částí.

KR – ZELEŇ KRAJINNÁ REKREAČNÍ
Funkční plochy zeleně krajinné rekreační jsou územím využitým jako trvalé travní porosty a rozptýlený dřevinný porost. Travnatá lada
nebo zamokřené louky většinou bez hospodářského využití. Podporována bude zejména funkce zeleně klimatická, půdoochranná,
biologická a sociální-rekreační.

Přípustné využití hlavní:
• stavby pro bydlení v min. dvoupodlažních objektech s integrovanou vybaveností
• stavby a zařízení pro administrativu a veřejnou správu
• stavby a zařízení pro obchod – do 1.000 m2 prodejní plochy
• stavby a zařízení pro veřejné stravování – např. hostince, rychlé občerstvení
• stavby a zařízení pro přechodné ubytování
• stavby a zařízení pro kulturu a společenské aktivity
• stavby a zařízení pro církevní účely

Přípustné využití hlavní:
• přirozené, přírodě blízké dřevinné porosty, skupiny dřevin, solitéry s podrostem bylin, keřů i travních porostů
• trvalé travní porosty
• nekryté plochy pro sport
Přípustné využití doplňkové:
• pěší a cyklistické stezky, jezdecké trasy
• technické stavby, sloužící obsluze a ochraně území – protipovodňové stavby, opěrné zídky, lávky
• sportovní hřiště nekrytá, pláže
• loděnice, přístaviště, kotviště
• drobná architektura
• dětská hřiště, dobrodružná hřiště
• severozápadně od Opočínku v ploše graficky odlišné areál golfového hřiště
• ve slepém rameni na severovýchodním okraji Pardubic v ploše graficky odlišené areál ekoparku

Přípustné využití doplňkové:
• stavby pro bydlení nízkopodlažní
• stavby a zařízení pro služby a výrobní služby bez negativních vlivů na životní prostředí
• stavby a zařízení pro školství místního významu
• stavby a zařízení pro zdravotnictví místního významu
• stavby a zařízení pro veterinární péči
• stavby a zařízení pro sport
• stavby a zařízení pro sociální péči místního významu
• zařízení provozního vybavení staveb
• stavby a zařízení technického vybavení
• účelové komunikace pro motorová vozidla, pěší a cyklisty
• místní obslužné komunikace
• stavby a plochy hromadné dopravy
• odstavné a parkovací plochy pro osobní automobily a autobusy
• veřejná zeleň, veřejná prostranství
• dětská a sportovní hřiště
• drobná architektura, vodní prvky
• stavby a zařízení pro krátkodobé shromažďování domovního odpadu
• veřejná WC

Podmíněně přípustné využití:
 doplňkové stavby ploch pro sport jsou přípustné za podmínky, že bude prokázáno, že záměr je odůvodnitelný ve vztahu k funkčnosti
a potřebné úrovni zajištění zázemí ploch pro sport, že záměr je v souladu s charakterem území, že nenarušuje krajinný ráz, že není
narušena nebo významně omezena funkčnost případně dotčených skladebných částí systému ekologické stability a že je zachována
průchodnost krajiny.
Nepřípustné využití:
• veškeré stavby a plochy nesouvisící s hlavní funkcí
• stavby a činnosti s negativním vlivem na přírodní a hygienické kvality území

TO – NAKLÁDÁNÍ S ODPADY A ODPADNÍMI VODAMI
Funkční plochy vymezené pro nakládání s odpady a odpadními vodami jsou využity pro umístění staveb a zařízení sloužících provozu
systému kanalizace, čištění odpadních vod a nakládání s kaly, shromažďování, separaci, recyklaci, případně uložení či likvidaci
domovních odpadů.

Nepřípustné využití:
• stavby pro výrobu lehkou a průmyslovou
• stavby a zařízení pro výrobní služby s negativními vlivy na životní prostředí
• stavby pro skladování a manipulaci s materiálem a zbožím
• stavby pro občanskou vybavenost koncentrovanou
• řadové garáže a garáže pro nákladní vozidla a autobusy
• hromadné garáže
• stavby a zařízení pro skladování a likvidaci odpadů
• stavby a zařízení dopravní a technické vybavenosti s negativními vlivy na životní a obytné
prostředí
• stavby pro zemědělství
• zahradnictví

Přípustné využití hlavní:
• stavby a plochy zařízení sloužící odvádění čištění a likvidaci odpadních vod a produktů čištění
• stavby a zařízení sloužící nakládání s odpady
• pro TOs – stavby a zařízení sloužící dlouhodobému ukládání popílku a kalů z průmyslové výroby
Přípustné využití doplňkové:
• stavby a zařízení pro skladování a manipulaci s materiály
• stavby sloužící ukládání či skladování materiálů vzniklých separací a dalším zpracováním odpadů
• stavby a zařízení provozního vybavení
• zařízení pro administrativu
• stavby a zařízení technického a technologického vybavení
• odstavné a parkovací plochy osobních a nákladních automobilů, speciálních vozidel
• garáže pro služební automobily a speciální vozidla
• komunikace účelové pro motorová vozidla, pěší a cyklisty
• veřejná zeleň, drobná architektura

Podmíněně přípustné využití:
V plochách, které navazují na komunikační systém města a jsou zasaženy negativními důsledky provozu na nich, je podmíněně přípustné
umístění staveb pro bydlení a ubytování. V územním řízení nebo regulačním plánu bude prokázáno (např. akustickou studií), že hluk
nepřekračuje hygienické limity upravené v prováděcím předpise pro chráněný venkovní prostor a chráněný venkovní prostor staveb. Tyto
stavby budou umisťovány v těch částech vymezených ploch, kde nebudou překračovány limitní hodnoty hluku nebo objekty budou technicky
řešeny tak, aby obytné části budov nebyly zasaženy nadlimitními hodnotami hluku.
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dalšími podklady byly:
- terénní průzkumy
- hodnocení krajinné struktury
- analytická část
- závěry z průběžných projednání s dotčenými orgány a vedením města Pardubic a MO Pardubice II
ETAPIZACE A PRIORITY ŘEŠENÍ
Územní studie si klade za cíl maximální flexibilitu a otevřenost územně plánovacího dokumentu:
- maximálně definovat veřejný prostor
- minimálně svázat regulací soukromý prostor.
Stanovit základní nástroje pro definici území a vytvořit prostor pro vstup různorodých záměrů. Vzhledem
k uvedenému není stanovena fixní etapizace.
Je stanoven předpoklad dvou základních dílčích etap.
1.ETAPA
První etapou je umístění záměru tenisových kurtů, zázemí a zařízení Tenisového klubu Pernštýn 1897
v potřebné rozvojové kapacitě. Umístění tenisového kurtu vyvolává podmíněné navazující investice na
dopravní a technickou infrastrukturu:
- úprava profilu komunikace Kunětické [od labského zdymadla po městské koupaliště]
- úprava směrového oblouku Kunětické ulice v místě nástupu na labské zdymadlo
- přeložení nadzemního vedení TI – části horkovodu (v ploše prostorové dominanty [1]
- ukotvení veřejného prostranství – prostorová dominanta [1]
Návrh veřejného prostranství, které vytvoří kvalitu předprostoru Tenisového klubu Pernštýn 1897 a
areálu Povodí Labe.
1.etapa vytvoří podmínky pro umístění záměrů v bloku S1.
2.ETAPA
V průběhu zpracování a projednání územní studie nevyplynul, žádný konkrétní požadovaný záměr pro
plochy sportu celoměstského významu. 2. etapa představuje naplňování území v dlouhodobějším horizontu
bez konkretizace sportu. Pro flexibilitu využití územní studie byly v odůvodnění uvedeny základní rozměry –
plošné ověření plochy pro umístění sportovních a rekreačních aktivit.

Hlavní výkres, výřez. Platný územní plán města Pardubice

Požadavkem zadání územní studie je být v souladu se současně platným územním plánem. Splněním
tohoto požadavku je specifikováno funkční využití jednotlivých navržených bloků. Územní studie respektuje ve
svém návrhu ochranné pásmo MPR, veškeré prvky ÚSES a VKP.

3.

OBSAH A ŘEŠENÍ ÚZEMNÍ STUDIE, ETAPIZACE
Územní studie a její řešení je v souladu s platným územním plánem města Pardubic a jeho
změnami. X. Změny územního plánu stanovily podmínku zpracování územní studie pro plochu X/178.
Zadání územní studie specifikuje požadavky na rozvoj území v těchto základních bodech:
5.
 Navrhnout, prověřit a posoudit reálnou kapacitu území jako sportovní zóny celoměstského
významu s maximálním ohledem na krajinný ráz a stávající vzrostlou zeleň.
 Vytvořit koncepci pro rozvoj a cílové funkční využití vymezeného území, zpřesnit plošné,
prostorové a funkční regulativy, definovat koncepci veřejné infrastruktury.
Územní studie respektuje vydaná Rozhodnutí v území stanovené zadáním.

4.

POŽADAVKY NA ROZVOJ ÚZEMÍ, CÍLE ŘEŠENÍ
Návrh územní studie navazuje na hodnoty území a kontextuálně je rozvíjí. Podporuje kvalitu místa a
veřejného života. Podílí se na tvorbě obrazu města Pardubic. Studie prokazatelně ctí kontext všech vrstev
místa a významnou měrou se podílí na utváření systému veřejných prostranství a městské prostupnosti –
rovnocenné provázání všech forem městské mobility. Urbanistickou koncepcí vytváří předpoklady pro
rozvoj území.

5.

PODMÍNKY PROSTOROVÉHO USPOŘÁDÁNÍ
ZÁVAZNÁ ČÁST ÚPP

Členění zastavitelné plochy – popis jednotlivých bloků
Závazné členění zastavitelné plochy, závazná regulace, je vyjádřena ve výkresu:
301
Situace - Plošné a prostorové uspořádání

Podkladem pro zpracování územní studie byly podklady předané pořizovatelem ve fázi zpracování
územní studie. Jednalo se o:
- územní plán města Pardubic – platná a projednávaná dokumentace
- digitální mapa města Pardubic, ortofotomapa
- ÚAP
- záměry města v různých fázích přípravy mající přímý vliv na řešené území
- předchozí územní studie pro řešené území

Základním zadáním územní studie je vymezení zastavitelných a nezastavitelných částí řešené lokality a
stanovení jasné hranice mezi nimi. Územní studie definuje tuto hranici uliční respektive stavební čárou, která
vymezuje plochy veřejných prostranství a jasně vymezuje plochy k zastavění = městské bloky.
Základním regulačním prvkem se v podrobnosti územní studie stanovuje uliční, respektive stavební čára.
(Uliční čára není vymezena, ve všech případech je totožná se stavební čárou.)
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VEŘEJNÉ PROSTORY EXTENZIVNĚ VYUŽÍVANÉ
zpochybnitelné
využívané a vyhledávané sporadicky / nárazově
obtížněji dostupné a přístupné
nezabezpečují základní fungování organismu města

STAVEBNÍ ČÁRA
Při umísťování staveb musí být respektována stavební čára tohoto ÚPP.
Stavební čára je rozhraní vymezující podmínky zastavění území bloku a určující pro každý blok
nepřekročitelnou hranici zastavění. Způsob zastavění bloku je definován aplikací:

Územní studie vymezuje tato KLÍČOVÁ VEŘEJNÁ PROSTRANSTVÍ:
Územní studie na sebe nepřevzala ambice vytváření nových názvů, proto jsou nově vymezená veřejná prostrantví
označena číselnou formou viz výkres: 301 Situace, Prostorové uspořádání a 302 Situace, Veřejná infrastruktura –
Veřejná prostranství, doprava

stavební čára volná: jíž se rozumí v celé své délce přerušitelné zastavěné rozhraní
zastavitelného území bloku a veřejného prostranství, jehož zástavba smí libovolně ustupovat,
tj. stavba může fasádou od této hranice ustoupit dovnitř bloku
Před stavební čáru je přípustné předstoupení pouze drobných architektonických prvků umisťovaných objektů
např.: markýzy, římsy, balkóny apod.

VEŘEJNÉ PROSTRANSTVÍ – PROSTOROVÉ DOMINANTY ÚZEMÍ
[1] VEŘEJNÉ PROSTRANSTVÍ – Úprava nástupu na labské zdymadlo a předprostor Tenisového klubu Pernštýn

Územní studie nevymezuje parcelaci v rámci navržených bloků.

Charakteristika:

Územní studie stanovuje pro vymezené bloky maximální rozsah zastavění - koeficient zastavění (KZP). Ten je
vyjádřením poměru zastavěné plochy všech nadzemních částí staveb stavebních objektů k celkové výměře
posuzovaného záměru. Zastavěnou plochou je součet zastavěných ploch všech jednotlivých budov na
pozemku (případně pozemcích).
Do zastavěné plochy nejsou zahrnuty plochy volné zpevněné – plochy venkovních sportovišť.
Územní studie stanovuje pro vymezené bloky maximální výšku (V max). Výška stavby je výška od nejnižšího
bodu přilehlého terénu (v ploše vymezeného bloku) po vršek atiky (v případě ploché střechy) nebo hřeben
střechy (v případě šikmé střechy).

Umístění:

Územní studie stanovuje pro vymezené bloky minimální podíl ploch zeleně (KZ). Koeficient zeleně se stanoví
pro vymezenou plochu záměru.

Veřejné prostranství je prostorovou dominantou území. Podpoří ukotvení nových aktivit a
využití území. Podpoří kvalitu vstupu do území a v opačném směru do centra města. Je
vymezeno v místě, které bylo vyhodnoceno za intenzivně využívaný veřejný prostor.
Návrhovým napřímením směrového oblouku ulice Kunětické je uvolněna plocha v
předmostí. Ta v sobě nese setřenou výraznou historickou stopu. Vymezené veřejné
prostranství vytváří podmínky pro vložení kvality veřejného prostoru malého měřítka
s preferencí pěší cyklistické mobility.
Součástí je komunikace ulice Kunětické, která je navržena v dopravně zklidněném režimu
Zóny Tempo 30.
Veřejné prostranství podpoří umístění Tenisového klubu Pernštýn 1897, především jeho
hlavního vstupu a zároveň kultivuje vstup do objektů státního podniku Povodí Labe.
profil ulice Kunětické v místě nástupu na labské zdymadlo.

[2] VEŘEJNÉ PROSTRANSTVÍ – Parkově upravený před-prostor městského koupaliště

Navržený koncept veřejných prostranství vychází z koncepčních materiálů města především analýzy soustavy
veřejných prostorů Pardubic s uvedeným vyhodnocením veřejných prostranství v rámci řešeného území.

Charakteristika:

ANALÝZA SOUSTAVY VEŘEJNÝCH PROSTORŮ MĚSTA PARDUBIC
Typologie veřejných prostorů dle převládajícího způsobu využití určila pro řešené území tyto veřejné prostory:
VEŘEJNÉ PROSTORY REKREAČNÍ-POHYBOVÉ
využívané primárně pro rekreační pohybové aktivity a rekreační sport
převážně lineární prostory vázané na přírodní složky území
integrální součástí zpravidla pěší cesty, pěší stezky, cyklostezky
VEŘEJNÉ PROSTORY REKREAČNÍ-POBYTOVÉ
využívané primárně pro každodenní rekreační aktivity a rekreační sport
místa pobytu, odpočinku, setkávání a her v zeleni a ve volné krajině
prostory s vysokým podílem vzrostlé zeleně
(parky, parkově upravené plochy, lesoparky, lesy, krajinná zeleň)

Umístění:

Veřejné prostranství komornějšího měřítka, které podporuje kvalitu vstupu na městské
koupaliště. Význam vymezení veřejného prostranství spočívá v jasné prostorové organizaci
všech potřeb, které vyvolává sezónní provoz městského koupaliště – městský mobiliář,
řešení statické dopravy a podpora významu areálu občanské vybavenosti. Návrh pracuje
s parkovou úpravou s přírodě blízkými formami úprav – nezpevněné povrchy (mlat,
zatravňovací dlaždice, štěrkový trávník), velká míra forem zeleně.
Součástí je komunikace ulice Kunětické, která je navržena v dopravně zklidněném režimu
Zóny Tempo 30 a cyklistická stezka vedoucí od plánovaného přemostění Labe.
profil ulice Kunětické v místě vstupu na městské koupaliště

Veřejná prostanství [1] a [2] vymezená v územní studii jsou kompozičně „navlečena“ na uliční osu ulice Kunětické,
ve vzájemné vazbě a součinnosti. Jde o podporu pobytových centralit v rámci uličního profilu.

navázané zpravidla na veřejné prostory rekreační – pohybové
Z hlediska intenzity využití veřejných prostorů:
VEŘEJNÉ PROSTORY INTENZIVNĚ VYUŽÍVANÉ
nezpochybnitelné
využívané a vyhledávané každodenně
dobře dostupné a přístupné
zabezpečují základní fungování organismu města
většina prostorů v zastavěném území, mimo zastavěné území především komunikace a cesty

Územní studie vymezuje plochu městské greenway jako specické formy veřejného prostranství:
[3] VEŘEJNÉ PROSTRANSTVÍ – lineární forma parku, hlavní příčné pěší cyklistické propojení
Charakteristika:
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Koncepce greenway je krajinářsky prostorově jasně definovaný prvek v městské struktuře –
forma lineárního městského parku. V širším kontextu má aspekt propojovacího prvku
(tvorba veřejné průchodnosti územím) stejně jako ve vazbě k řešené lokalitě poskytuje
rámec pro základní příčné propojení a osu pro vložení sportovně – sportovních a
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rekreačních aktivit malého měřítka. V kontextu města vytváří vyváženou bilanci
k zastavěným plochám. Je přípustné doplnění drobnými stavbami a prvky sídelního
parteru, které plní doplňkovou funkci k funkci hlavní (městský park) a nemají negativní
vliv na kvalitu veřejného prostranství (např. městský mobiliář, přístřešky, altány,
kiosky, turistické rozcestníky, informační tabule, sochy a výtvarná díla).
Charakter cest bude nezpevněný, vodopropustný a přírodního charakteru
(např.mlatové plochy, povalové chodníky).
Hlavní říčné propojení, provazuje nově navrženou komunikaci s nábřežím Labe a
centrem města. Představuje základní rámec městské prostupnosti území pro
udržitelné formy mobility.

Umístění:

BLOK S3
plocha
KZ
KP
V max

7.000 m2
0,35
0,12
15m

charakter zástavby:

charakter solitérních objektů velkého měřítka volně umístěných v rámci bloku, zástavba
formy areálu s orientací směrem dovnitř nebo solitéry v rámci boku – tvorba soukromých a
polo-soukromých forem veřejného prostoru v rámci bloku

charakteristika bloku:

Návrh bloku vychází z kontextu místa – přítomnosti liniových společenstev a návrhu nových
veřejných prostranství – páteřní komunikace území a navazující síť zklidněných ulic.
Územní studie připouští výjimku překročení vymezené stavební čáry pro účely úrovňového
napojení navržených objektů z ulice Kunětické (od křižovatky U Josefa – po labské
zdymadlo). Přípustná výjimka je možná po projednání a odsouhlasení pořizovatelem územní
studie Cihelna – sportovní areál.
maloplošné formy zařízení tělovýchovy a sportu – organizovaná forma

FUNKČNÍ VYUŽITÍ PLOCH:
Územní studie přejímá funkční využití navržených městských bloků dle platné ÚPD.
Územní studie vymezuje tyto MĚSTSKÉ BLOKY = BLOKY:
typologie sportu:

BLOK S1
plocha
KZP
KZ
V max

charakter zástavby:

charakteristika bloku:

typologie sportu:

BLOK S2
plocha
KZP
KZ
V max

charakter solitérních staveb či souboru staveb velkého měřítka volně umístěných
v rámci bloku, zástavba formy areálu s orientací směrem dovnitř –
tvorba
soukromých a polo-soukromých forem veřejného prostoru v rámci bloku
Návrh bloku vychází z kontextu místa – přítomnost liniových společenstev zeleně. Ty
spolu s ulicí Kunětickou vytvořily základní rámec pro definici bloku v příčném směru.
Další prostorové vymezení je profil ulice Kunětické (od labského zdymadla ke
koupališti) s návrhovým napřímením směrového oblouku komunikace.
V bloku S1 je doporučení podpory uličních profilů.
Územní studie připouští výjimku překročení vymezené stavební čáry pro účely
úrovňového napojení navržených objektů z ulice Kunětické (od křižovatky U Josefa – po
labské zdymadlo). Přípustná výjimka je možná po projednání a odsouhlasení řešení
pořizovatelem územní studie Cihelna – sportovní areál.
maloplošné formy zařízení tělovýchovy a sportu – organizovaná forma

10.490 m2
0,10
0,55
12m

charakteristika bloku:

typologie sportu:

Blok S4 navazuje na navrženou greenway a nově navržená veřejná prostranství. Součást
vymezení jsou liniová společenstva, která vytvářejí v rámci bloku tzv.“zelené pokoje“ pro
umístění forem rekreačně – sportovních aktivit.
Záměrem je vytvořit platformu pro každodenní, neomezeně přístupné formy sportovního a
rekreačního zázemí s požadavkem na přírodě blízké formy provedení.
sportovně – rekreační formy sportu, neomezenost přístupu

OBECNÉ REGULACE:
 blok S1 a S3 podpora městské struktury – větší míra smíšenosti hlavní funkce plochy s využitím přípustným
doplňkovým za účelem podpory různorodé palety veřejné vybavenosti – podpora městotvorného
charakteru území
 parkování a odstavování v rámci bloku
 blok S2 a S4 podpora přírodě blízkých úprav – vysoká míra ohledu na krajinnou strukturu

25.320 m2
0,10
0,55
12m

charakteristika bloku:

typologie sportu:

BLOK S4
plocha
KZP
KZ
V max

29.628m2
0,40
0,12
15m

PARDUBICE

Územní studie nově vymezuje entity VÝZNAMNÉ LINIOVÉ ZELENĚ:
vymezení důležitých liniových vegetačních prvků:
 dvouřadá pravidelná álej při páteřní komunikaci (od křižovatky U Josefa k napojení na Hradeckou ulici)
 jednořadá pravidelná álej při ulici Kunětické (severní hrana bloku S1) a nové ulice paralelní s městskou
greenway
 jednořadá nepravidelná álej v nově vymezené ulici rozhraní bloku S2 a krajinné zeleně
doprovodná zeleň – statická doprava
 požadavek na prosázení parkovacích ploch solitérami stromů - min. 1 strom na 4 parkovací stání

Blok S2 přímo navazuje na navrženou greenway. Součást vymezení jsou liniová
společenstva, která svou prostorotvornou funkcí vytváří v rámci bloku tzv.“zelené
pokoje“. Ty představují základní rámec pro umístění palety rekreačně – sportovních
aktivit.
Záměrem je vytvořit platformu pro každodenní, neomezeně přístupné formy
sportovního a rekreačního zázemí s požadavkem na přírodě blízké formy provedení.
Je přechodem do příměstské krajiny / rozhraním mezi městem a krajinou.
sportovně – rekreační formy sportu, neomezenost přístupu
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6.

POŽADAVKY NA ŘEŠENÍ VEŘEJNÉ INFRASTRUKTURY

6a.

Dopravní infrastruktura
Základní kostra dopravní obsluhy území byla navržena s ohledem na:
- návaznosti na stávající dopravní infrastrukturu
- eliminaci slepých koncových ulic
-

PARDUBICE

Územní studie pracuje s cyklistickou dopravou ve všech navržených a upravovaných profilech komunikací
Zóny Tempo 30 a obytné zóny. Cyklistický provoz v těchto zlidněných komunikacích je dle standardního
provedení navržen ve společném provozu s ostatními vozidly.
V průběhu zpracování územní studie byl připravovaný záměr cyklistického propojení „Cyklostezka u
zdymadla, která povede paralelně s ulicí Kunětickou mimo řešené území. V této části lokality je předpoklad
budoucího vedení cyklodopravy na této stezce.
Územní studie dále zohledňuje záměr přípravy cyklostezky od přemostění Labe. Ve vymezeném veřejném
prostranství za městským koupalištěm je součástí zklidněné komunikace Zóna Tempo 30.

eliminaci průjezdné dopravy
uplatnění forem zklidněné dopravy
podpory udržitelných forem mobility

Veřejná prostranství
Návrh veřejných prostranství, který je jednou z nosných bodů návrhu územní studie, byl popsán v kapitole
podmínky plošného a prostorového uspořádání.

Silniční doprava
Územní studie stanovuje základní koncepci obsluhy území a trasování jednotlivých
komunikací. Ta sestává z nově navržených komunikací, stávající komunikace s úpravou profilu a
trasování a komunikace, které územní studie nemění.
Nově navržené komunikace
Páteřní komunikace je trasována v severní pozici řešeného území. Bodem dopravního
napojení páteřní komunikace je kruhová křižovatka U Josefa, vyústěním v souladu platným územním
plánem města Pardubice je Hradecká komunikace. Nově navržená komunikace bude v režimu Zóna
tempo 30.
Na páteřní komunikaci je napojena navržená komunikace vedoucí podél městské greenway,
zajišťují příčné propojení. Je navržena v režimu Zóny Tempo 30.
Další příčné propojení je komunikace v režimu Zóny Tempo 30 od městské plovárny po páteřní
novou komunikaci.
Kostru dopravní obslužnosti doplňují komunikace ve výrazně zklidněném režimu obytné zóny.
Nově navržená paralelní komunikace s ulicí Kunětickou (od křižovatky U Josefa po labské
zdymadlo) zajišťuje úrovňovou obsluhu bloku S1 a S3. Je kladen požadavek na krajinářské pojetí
tohoto profilu.
Stávající komunikace – úprava profilu
Ulice Kunětické (v úseku od labského zdymadla po městské koupaliště) bude upraveno
trasování -návrh potřebné dimenze. Hlavní úpravu představuje napřímení směrového oblouku
v místě labského zdymadla.
Stávající komunikace – ulice Kunětická (od křižovatky u Josefa po labské zdymadlo)
Územní studie ponechává tento úsek komunikace beze změny s doporučením na kompletní
revitalizaci tohoto městského prostranství.
MHD
Územní studie pracuje s návrhovým předpokladem vedení MHD v rámci druhé etapy a to
vložením do návrhové páteřní komunikace.
Pěší doprava
Řešení koncepce pěší prostupnosti a kvality cest je stěžejní částí návrhu. Územní studie vytváří
v rámci hierarchie veřejných prostorů ucelenou síť pěších propojení, kterým je v rámci konceptu
veřejné infrastruktury stanoven koncept provedení. Navržený systém pěších propojení je koncepčně
provázán s okolními veřejnými prostranstvími. Nosným pěším propojovacím prvkem je městská
greenway. Na ní jsou napojeny další trasy. Koncept veřejné infrastruktury vytváří podmínky kvalitních
cest.
V rámci uplatněného konceptu zklidněných ulic je brána v úvahu preference chodce. Je pracováno se
širokou paletou povrchů pochozích ploch.

6b.

Technická infrastruktura
Řešené území je po obvodu obklopeno vedením nejrůznějších sítí technické infrastruktury. Přímo
přes území vedou pouze dvě trasy vedení elektrické energie a datových kabelů. V jižní části územím
prochází odlehčovací stoka slepého ramene Labe. Ostatní sítě se nacházejí po jeho obvodě.
Nejlépe jsou zasíťovány ulice Kunětická (od labského zdymadla po křižovatku U Josefa) – elektřina, veřejné
osvětlení, sdělovací kabely a optické kabely, plynovod, horkovod, vodovod a kanalizace a ulice Ke Koupališti
- elektřina, veřejné osvětlení, sdělovací kabely, plynovod, vodovod a kanalizace.
Předpokládá se nové páteřní vedení sítí v nově vytvořených ulicích, ve kterých budou sítě sdruženy
v uličním tělese. Vytipované nápojné body jsou označeny v situaci sítí.
Elektrická energie
Vedení elektrické energie jsou kolem celého řešeného území. Samotné území je až na dvě vedení křižující
východní část bez rozvodů. V lokalitě je předpoklad stavby budov pro sportovní využití.
K zajištění potřebného výkonu v závislosti na náplni území bude případně potřeba vybudovat v oblasti nové
trafostanice napájené ze stávajících rozvodů. Poloha a počet trafostanic bude upřesněna v dalších stupních
dokumentace podle skutečných požadavků na odběr.
Kanalizace
V řešeném území prochází v ulici Kunětická a Ke Koupališti kanalizační stoka o profilech DN 160, 200, 800,
1100. Jižní částí území prochází odvodňovací stoka slepého ramene Labe.
Odtokové poměry v území budou řešeny v rámci dalších stupňů dokumentace, bude nutné provést
optimalizaci nových kanalizačních sítí a zvážit. Dešťové vody budou přednostně likvidovány formany retencí
a vsaků v území.
Vodovod
Vodovod prochází po okrajích řešeného území. Ulicí Kunětickou (LT 400) a ulicí Ke Koupališti (LT 100, 80).
Vodovodní síť v území bude navržena jako okružní a bude tvořit dva nové okruhy spolu s páteřním hlavním
rozvodem. Napojení jednotlivých objektů v území bude řešeno samostatnými přípojkami.
Plynovod
Plynovod DN 250 se nachází v ulici Kunětická (od labského zdymadla po křižovatku U Josefa) a v ulici Ke
Koupališti DN 200. S napojení na plyn se počítá v těchto vedeních a z nového páteřního vedení sítí. Potřeba
plynu bude stanovena v další fázi projektu po upřesnění rozsahu výstavby v dané lokalitě.
Veřejné osvětlení
Rozvody VO se opět nacházejí v západním a severní okraji území. V ulici Kunětická (od labského zdymadla
po křižovatku U Josefa), ulici Ke Koupališti a u pozemku koupaliště. Vzhledem k rekreačnímu charakteru
území bude veřejné osvětlením rozvedeno po většině území a to i mimo páteřní rozvody sítí a uliční osy, tak
aby bylo přivedeno i k prvkům pro rekreaci ve volné zeleni.
Optické a sdělovací kabely
Optický kabel se nachází pouze v ulici Kunětická (od labského zdymadla po křižovatku U Josefa). Sdělovací
kabely prochází územím hustě. A to zejména v ulicích Kunětická, Ke Koupališti a v křižovatce U Josefa.

Cyklistická doprava
Vymezený cyklistický obousměrný pás je vložen do profilu navržené páteřní komunikace.
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Několik kabelů vede také skrz území – severní okraj a v severojižním směru napříč územím. Další
sdělovací kabely také lemuje území z východu.
Nová napojení jsou tak možná ze všech stran řešeného území a bude tak záviset pouze na technické a
kapacitní způsobilosti současných vedení.
Zásobování teplem
Horkovod vede jižním směrem v ulici Kunětická. Veden je nad zemí. V křižovatce u labského zdymadla
je z horkovodu odbočka směrem k výměníkové stanici a několika objektům v průmyslovém areálu, kde
je teplovod dále rozveden. Vedení horkovodu v této křižovatce bude muset být přeloženo.

PARDUBICE

d. respektování všech ochranných pásem a prvků ÚSES
e. respektovat ochranná a bezpečnostní pásma stávající i navrhované dopravní a technické
infrastruktury
f. koordinaci rozvojové plochy pro bydlení a nově navrhované plochy pro sport

V Brně, dne 15. 01.2018, Ing. arch. Markéta Krejčí, Ph.D. , Ing. arch. Michal Musil
PŘÍLOHA: HODNOCENÍ KRAJINNÉ ZELENĚ v řešeném území ve vazbě na historická zobrazení

7.

POŽADAVKY VYPLÝVAJÍCÍ ZE ZVLÁŠTNÍCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ
Charakter krajinného výseku v nivě řeky Labe je jednodušší mozaika zemědělsky obhospodařovaných ploch (méně
luk, více polí), které jsou lemovány tvarově zajímavějšími liniovými dřevinnými společenstvy.
Liniová společenstva vedoucí od stávajícího lanového centra směrem k ulici ke koupališti jsou formována především
podél polních cest nebo na mezích. Tyto vegetační prvky výrazně ovlivňují charakter krajinného výseku, jelikož jej
rozdělují na několik menších prostorů. Z historických snímků je patrné, že v tomto místě se před meliorací vodního
toku nacházel drobný levostranný přítok Labe, na kterém jsou patrné menší vodní nádrže. V dnešní době již není
tento vodní tok přítomen, ale jeho koryto je čitelné jak z modelace terénu, tak i z vegetace, která se podél bývalého
toku vyvinula. Vertikální struktura společenstva je tvořena ze stromového a silně vyvinutého keřového patra.
Z kosterních dřevin ve stromovém patře dominuje dub zimní, dub letní, jasan ztepilý, javor babyka a javor mléč.
V příměsi se objevuje ořešák královský a vrba bílá. V keřovém patře se nacházejí tyto druhy: dřín obecný, trnka
obecná, bez černý, hlohy, svída krvavá, brslen evropský. Bylinné patro uvnitř porostu není příliš rozvinuto. Je zde
patrný výrazný podíl nitrofilních druhů z důvodu splavování hnojiv z přilehlých polí. Tato liniová vegetace je silným
krajinotvorným prvkem (vytváří esteticky příjemné prostředí) a má zároveň ekologickou hodnotu (stabilizuje
hydrický režim, zvyšuje ekologickou stabilitu území, zvyšuje biodiverzitu, snižuje míru půdní a větrné eroze).
Významným liniovým vegetačním prvkem je také lipová alej se stářím více než 120 let, která se nachází podél
silnice na ul. Kunětická a lemuje příjezdovou cestu k Pardubickému zámku. V zájmovém území se nachází při
západní straně.
Podél slepého ramene řeky Labe se nachází další liniový vegetační prvek. Ve stromovém patře se nacházejí
autochtonní druhy jako je javor babyka nebo vrba, ale i introdukované druhy jako je topol černý vlašský.
V nezapojeném keřovém patře lze najít tyto druhy: dřín obecný, bez černý, vrbu jívu, hlohy, svídu krvavou nebo
brslen evropský. I přes méně vhodnou druhovou skladbu má tento prvek ekologickou hodnotu, a to vzhledem ke
skutečnosti, že vegetace stabilizuje břeh a vytváří refugium pro živočichy.
V severní a severozápadní části území se nacházejí méně hodnotné plochy s náletovými dřevinami a zplanělými
ovocnými dřevinami.
Závěry pro návrh
Ze závěru průzkumu vyplývá, že se v řešeném území nacházejí některé významné krajinné prvky, které je žádoucí
v území zachovat, popř. minimalizovat dopad plánovaných úprav na jejich strukturu. Jedná se především o lipovou
alej na ul. Kunětická, liniová společenstva na mezích a podél stávajících i bývalých vodních toků.
Územní plán převážně respektuje výše uvedené. Kolize stávajících hodnot v území s návrhem územního plánu je
z krajinářského hlediska shledán v místě trasování nové komunikace, která protíná stávající liniové prvky a výrazně
tak přeměňuje krajinný prostor. Vzhledem k navrženému řešení se předpokládá, že by více jak 1/3 těchto porostů
byla z území vlivem výstavby komunikace odstraněna. Pro návrh územní studie se z krajinářského hlediska
doporučuje hledat jiný způsob trasování této komunikace tak, aby minimalizovala dopad na výše liniové vegetační
prvky.
V Brně, dne 20.9.2017, Ing. Radka Grosošová

Ochrana a tvorba životního prostředí
Návrh územní studie pracoval s vysokou mírou kontextu k hodnotám přírodního rámce území. V návrhových
souvislostech bylo zohledněno bezprostřední sousedství skladebných prvků ÚSES:
- NRBC 72/7 - Městské Labe
- RBC 916 - Polabiny
- LBC 9 – U loděnice
A bezprostředního sousedství registrovaného významného krajinného prvku – VKP č.13 Staré Labe u Cihelny.
Ve velké míře bylo zohledněno hledisko krajinného rázu dle §12 zákona č.114/1992 Sb. O ochraně přírody a
krajiny.
V rámci zpracování územní studie proběhlo projednání na Krajské úřadě, Odboru ŽP.
Ochrana veřejného zdraví
Překročení hygienických limitů hluku pro sportovní areály se vzhledem k poloze lokality nepředpokládá.
Ochrana kulturních hodnot
Lokalita je situována částečně na území ochranného pásma městské památkové rezervace Pardubice
prohlášeného rozhodnutím ONV v Pardubicích čj. Kult/207/84 ze dne 25.4.1984. Případná nová výstavba musí
respektovat regulace jak urbanistického uspořádání, tak výškového a architektonického řešení. V řešení
návrhu zástavby je nutno toto ochranné pásmo respektovat.
V případě realizace staveb bude stavební činnost prováděna na území s archeologickými nálezy, a to kategorie
UAN I a II. 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.
Civilní ochrana, obrana a bezpečnost
Řešené území se nachází v ochranném pásmu vzletových a přibližovacích prostorů letiště Pardubice. Omezení
civilní výstavby je řešeno vydaným územním rozhodnutím č.j. ÚSO 444/98/Vg., vydaném MMP dne 25.6.1998,
které je nutno respektovat.
Ochrana před povodněmi
Územní studie je zpracována v souladu s dokumentací „Stanovení záplavového území Labe“ z 10/2006 a
„Stanovení záplavového území Chrudimky“ z 08/2007. Územní studie je řešena v souladu s požadavky
vyhlášky č. 501/2006 Sb. O obecných požadavcích na využívání území.

8.

POKYNY PRO ŘEŠENÍ HLAVNÍCH PROBLÉMŮ V ÚZEMÍ
Územní studie respektovala a zcela naplnila pokyny a požadavky v řešení hlavních problémů v území:
a. zajištění ochrany krajinného rázu v území
b. zajištění ochrany životního prostředí
c. zajištění ochrany hodnot území
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