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A. NÁVRH REGULAჀNÍHO PLÁNU 
 

 

TEXTOVÁ ჀÁST   I 
 
 
A.1 Vymezení ᖐeᘐené plochy 
 
A.1.1 Vymezení ploch v územním plánu 
 

Pᖐedmᆰtem regulaაního plánu je návrh ploᘐného a prostorového uspoᖐádání dvou 
zastavitelných lokalit nacházejících se v obytném sídliᘐti Dubina na východním okraji mᆰsta 
Pardubice v katastrálním území Studánka. V souაasnᆰ platném územním plánu mᆰsta jsou obᆰ 
lokality oznaაeny jako rozvojové plochy 101/z a 102/z. Pᖐibli០nᆰ polovina lokality 101/z 
a celá lokalita 102/z le០í ve funkაní ploᘐe BS (bydlení sídliᘐtní), zbytek území 101/z v ploᘐe 
BP (bydlení nízkopodla០ní pᖐedmᆰstské). Na základᆰ ០ádosti vlastníkᛰ pozemkᛰ je zároveᒀ 
poᖐizována X. zmᆰna Územního plánu mᆰsta Pardubice, jejím០ cílem je zmᆰna funkაní 
plochy BS na BP v obou lokalitách. Regulaაní plán je tak poᖐizován, v souladu s §70 zákona 
ა. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním ᖐádu (stavební zákon), soubᆰ០nᆰ s výᘐe 
uvedenou zmᆰnou územního plánu mᆰsta. Obᆰ lokality ᖐeᘐené regulaაním plánem jsou ji០ 
funkაnᆰ navr០eny jako BP. Podmínkou pro vydání regulaაního plánu je vydání X. zmᆰny 
územního plánu.  

Pozn.: Výᘐe uvedená podmínka byla splnᆰna dne 6. bᖐezna 2012, kdy byla vydána 
usnesením ა. 734 Z/2012 Zastupitelstva mᆰsta Pardubic X. zmᆰna Územního plánu mᆰsta 
Pardubice. 
 
 

Výᖐez ze souაasnᆰ platného Územního plánu mᆰsta Pardubice 
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Výᖐez z Územního plánu mᆰsta Pardubice po X. zmᆰnᆰ 
 

 
 
 
 
A.1.2 Ploᘐné výmᆰry ᖐeᘐených lokalit 
 
Lokalita 101/z – celková ploᘐná výmᆰra ᖐeᘐeného území  15.980 m2 
Lokalita 102/z – celková ploᘐná výmᆰra ᖐeᘐeného území      5.160 m2  
 
 
A.1.3 Vymezení ploch z hlediska polohy 
 

Obᆰ ᖐeᘐená území jsou ze severozápadní strany vymezena místní komunikací 
Dubinská. Lokalita 101/z je dále vymezena z východu spoleაnou hranicí katastrálních území 
Studánka, obec Pardubice, a sousedící samostatné obce Spojil, ze severovýchodu a jihozápadu 
pak navazující stávající zástavbou solitérních rodinných domᛰ. Mezi obᆰma lokalitami se 
nachází zastavᆰná plocha dvou domᛰ s peაovatelskou slu០bou, která zároveᒀ ohraniაuje 
ze severovýchodu lokalitu 102/z. Dalᘐí hranice této lokality jsou vymezeny z jihovýchodu 
stávající zástavbou solitérních rodinných domᛰ a z jihozápadu parkovᆰ upravenou plochou 
pásu krajinné zelenᆰ. 
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A.1.4 Seznam pozemkᛰ dotაených návrhem regulaაního plánu 
(vᘐe obec Pardubice, k.ú. Studánka 717843) 

 
Lokalita 101/z: 
 
p.p.ა. 462 
 LV    7522 
 druh pozemku:   orná pᛰda 
 plocha:    6.359 m2 
 vlastník:   Payton a.s., Roháაova 188/37, Praha 3, 130 00 

zpᛰsob ochrany:  ZPF 
BPEJ     31901   (2.307 m2)  

32310   (20 m2)  
32011   (4.032 m2) 
 

p.p.ა. 471 
 LV    7522 
 druh pozemku:   orná pᛰda 
 plocha:    1.502 m2 
 vlastník:   Payton a.s., Roháაova 188/37, Praha 3, 130 00 

zpᛰsob ochrany:  ZPF 
BPEJ     32310  (32 m2)  

32011  (924 m2) 
31901   (546 m2) 

 
p.p.ა. 472/1  
 LV    7522 
 druh pozemku:   orná pᛰda 
 plocha:    4.747 m2 
 vlastník:   Payton a.s., Roháაova 188/37, Praha 3, 130 00 

zpᛰsob ochrany:  ZPF 
BPEJ     32011   (2.814 m2)  

32310   (97 m2)  
31901   (1.836 m2) 

 
p.p.ა. 424/4  
 LV    12636 
 druh pozemku:   orná pᛰda 
 plocha:    1.552 m2 

vlastník: Nadace pro rozvoj mᆰsta Pardubic, Pernᘐtýnské námᆰstí 
1, Pardubice, Pardubice - Staré Mᆰsto, 530 02 

zpᛰsob ochrany: ZPF 
BPEJ     32011  (1.471 m2)  

32310   (81 m2) 
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p.p.ა. 427/2  
 LV    50001 
 druh pozemku:   orná pᛰda 
 plocha:    366 m2 

vlastník: Statutární mᆰsto Pardubice, Pernᘐtýnské námᆰstí 1, 
Pardubice, Pardubice - Staré Mᆰsto, 530 21 

zpᛰsob ochrany: ZPF 
BPEJ   32310   (366 m2) 
 

p.p.ა. 220/4  
 LV    11579 
 druh pozemku, vyu០ití:  ostatní plocha, ostatní komunikace 
 plocha:    257 m2 

vlastník: FLAVEKO Trade spol. s r.o., Prᛰmyslová 381, 
Pardubice, Ⴠerná za Bory, 533 01 

 
p.p.ა. 220/5  
 LV    50001 
 druh pozemku, vyu០ití:  ostatní plocha, ostatní komunikace 
 plocha:    60 m2 

vlastník: Statutární mᆰsto Pardubice, Pernᘐtýnské námᆰstí 1, 
Pardubice, Pardubice - Staré Mᆰsto, 530 21 

 
p.p.ა. 427/8  
 LV    50001 
 druh pozemku:   orná pᛰda 
 plocha:    28 m2 

vlastník: Statutární mᆰsto Pardubice, Pernᘐtýnské námᆰstí 1, 
Pardubice, Pardubice - Staré Mᆰsto, 530 21 

zpᛰsob ochrany: ZPF 
BPEJ   32310  (28 m2) 

 
p.p.ა. 427/1  
 LV    50001 
 druh pozemku:   orná pᛰda 
 plocha:    430 m2 

vlastník: Statutární mᆰsto Pardubice, Pernᘐtýnské námᆰstí 1, 
Pardubice, Pardubice - Staré Mᆰsto, 530 21 

zpᛰsob ochrany: ZPF 
BPEJ   32310   (430 m2) 

 
p.p.ა. 409/114  
 LV    50001 
 druh pozemku, vyu០ití:  ostatní plocha, jiná plocha 
 plocha:    1.819 m2 

vlastník: Statutární mᆰsto Pardubice, Pernᘐtýnské námᆰstí 1, 
Pardubice, Pardubice - Staré Mᆰsto, 530 21 
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p.p.ა. 423/3  
 LV    50001 
 druh pozemku, vyu០ití:  ostatní plocha, ostatní komunikace 
 plocha:    230 m2 

vlastník: Statutární mᆰsto Pardubice, Pernᘐtýnské námᆰstí 1, 
Pardubice, Pardubice - Staré Mᆰsto, 530 21 

 
p.p.ა. 447/4  
 LV    50001 
 druh pozemku, vyu០ití:  ostatní plocha, ostatní komunikace 
 plocha:    2 m2 

vlastník: Statutární mᆰsto Pardubice, Pernᘐtýnské námᆰstí 1, 
Pardubice, Pardubice - Staré Mᆰsto, 530 21 

 
p.p.ა. 447/5  
 LV    50001 
 druh pozemku, vyu០ití:  ostatní plocha, ostatní komunikace 
 plocha:    62 m2 

vlastník: Statutární mᆰsto Pardubice, Pernᘐtýnské námᆰstí 1, 
Pardubice, Pardubice - Staré Mᆰsto, 530 21 

 
p.p.ა. 427/4  
 LV    50001 
 druh pozemku, vyu០ití:  orná pᛰda 
 plocha:    7 m2 

vlastník: Statutární mᆰsto Pardubice, Pernᘐtýnské námᆰstí 1, 
Pardubice, Pardubice - Staré Mᆰsto, 530 21 

zpᛰsob ochrany:  ZPF 
BPEJ     32310  (7 m2) 

 
p.p.ა. 447/3  
 LV   50001 
 druh pozemku, vyu០ití:  ostatní plocha, ostatní komunikace 
 plocha:    2 m2 

vlastník: Statutární mᆰsto Pardubice, Pernᘐtýnské námᆰstí 1, 
Pardubice, Pardubice - Staré Mᆰsto, 530 21 

  
p.p.ა. 472/2  
 LV    50001 
 druh pozemku:   orná pᛰda 
 plocha:    17 m2 

vlastník: Statutární mᆰsto Pardubice, Pernᘐtýnské námᆰstí 1, 
Pardubice, Pardubice - Staré Mᆰsto, 530 21 

zpᛰsob ochrany:  ZPF 
BPEJ     32011   (7 m2)  

32310   (10 m2) 
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p.p.ა. 409/153  
 LV    50001 
 druh pozemku, vyu០ití:  ostatní plocha, ostatní komunikace 
 plocha:    647 m2 

vlastník: Statutární mᆰsto Pardubice, Pernᘐtýnské námᆰstí 1, 
Pardubice, Pardubice - Staré Mᆰsto, 530 21 

 
p.p.ა. 454/1  
 LV    50001 
 druh pozemku, vyu០ití:  ostatní plocha, ostatní komunikace 
 plocha:    140 m2 

vlastník: Statutární mᆰsto Pardubice, Pernᘐtýnské námᆰstí 1, 
Pardubice, Pardubice - Staré Mᆰsto, 530 21 

 
p.p.ა. 454/2  
 LV    50001 
 druh pozemku, vyu០ití:  ostatní plocha, ostatní komunikace 
 plocha:    42 m2 

vlastník: Statutární mᆰsto Pardubice, Pernᘐtýnské námᆰstí 1, 
Pardubice, Pardubice - Staré Mᆰsto, 530 21 

 
p.p.ა. 454/3  
 LV    50001 
 druh pozemku, vyu០ití:  ostatní plocha, ostatní komunikace 
 plocha:    64 m2 

vlastník: Statutární mᆰsto Pardubice, Pernᘐtýnské námᆰstí 1, 
Pardubice, Pardubice - Staré Mᆰsto, 530 21 

 
p.p.ა. 409/52– ulice Dubinská 
 LV    50001 
 druh pozemku, vyu០ití:  ostatní plocha, ostatní komunikace 
 plocha:     21.110 m2 

vlastník: Statutární mᆰsto Pardubice, Pernᘐtýnské námᆰstí 1, 
Pardubice, Pardubice - Staré Mᆰsto, 530 21 

 
 
 
Pozemky dotაené ulo០ením in០enýrských sítí mimo lokalitu 101/z: 
 
p.p.ა. 423/4  
 LV    50001 
 druh pozemku, vyu០ití:  ostatní plocha, ostatní komunikace 
 plocha:    63 m2 

vlastník: Statutární mᆰsto Pardubice, Pernᘐtýnské námᆰstí 1, 
Pardubice, Pardubice - Staré Mᆰsto, 530 21 
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p.p.ა. 409/240  
 LV    50001 
 druh pozemku, vyu០ití:  ostatní plocha, jiná plocha 
 plocha:    25 m2 

vlastník: Statutární mᆰsto Pardubice, Pernᘐtýnské námᆰstí 1, 
Pardubice, Pardubice - Staré Mᆰsto, 530 21 

 
st.p.ა. 939  
 LV    50001 
 druh pozemku:   zastavᆰná plocha a nádvoᖐí 
 plocha:    93 m2 

vlastník: Statutární mᆰsto Pardubice, Pernᘐtýnské námᆰstí 1, 
Pardubice, Pardubice - Staré Mᆰsto, 530 21 

 
st.p.ა. 1012/1  
 LV    50001 
 druh pozemku:   zastavᆰná plocha a nádvoᖐí 
 plocha:    362 m2 

vlastník: Statutární mᆰsto Pardubice, Pernᘐtýnské námᆰstí 1, 
Pardubice, Pardubice - Staré Mᆰsto, 530 21 

 
p.p.ა. 409/152  
 LV    50001 
 druh pozemku, vyu០ití:  ostatní plocha, jiná plocha 
 plocha:    1.880 m2 

vlastník: Statutární mᆰsto Pardubice, Pernᘐtýnské námᆰstí 1, 
Pardubice, Pardubice - Staré Mᆰsto, 530 21 

 
p.p.ა. 427/9 
 LV    50001 
 druh pozemku:   orná pᛰda 
 plocha:    204 m2 

vlastník: Statutární mᆰsto Pardubice, Pernᘐtýnské námᆰstí 1, 
Pardubice, Pardubice - Staré Mᆰsto, 530 21 

zpᛰsob ochrany:  ZPF 
BPEJ     32310   (204 m2) 

 
p.p.ა. 427/7 
 LV    53151 
 druh pozemku:   orná pᛰda 
 plocha:    1.018 m2 
 vlastník:   Ing. Zdenka Dufková, U Zahrádek 135,  

Praha, Benice, 103 00 
zpᛰsob ochrany:  ZPF 
BPEJ     32310   (1.018 m2) 
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p.p.ა. 424/34  
 LV    12137 
 druh pozemku:   orná pᛰda 
 plocha:    945 m2 
 vlastník:   SJM 

Ing. Ladislav Bechyᒀa, Bartoᒀova 1028,  
Pardubice, Studánka, 530 02 
Dana Bechyᒀová, Bartoᒀova 1028,  
Pardubice, Studánka, 530 02 

zpᛰsob ochrany:  ZPF 
BPEJ     32011  (945 m2) 

 
p.p.ა. 469/1  
 LV    50001 
 druh pozemku, vyu០ití:  ostatní plocha, jiná plocha 
 plocha:    4.341 m2 

vlastník: Statutární mᆰsto Pardubice, Pernᘐtýnské námᆰstí 1, 
Pardubice, Pardubice - Staré Mᆰsto, 530 21 

p.p.ა. 409/36 – ulice Erno Koᘐᙐála 
 LV    50001 
 druh pozemku, vyu០ití:  ostatní plocha, ostatní komunikace 
 plocha:    14.045 m2 

vlastník: Statutární mᆰsto Pardubice, Pernᘐtýnské námᆰstí 1, 
Pardubice, Pardubice - Staré Mᆰsto, 530 21 

p.p.ა. 409/39  
 LV    50001 
 druh pozemku, vyu០ití:  ostatní plocha, zeleᒀ 
 plocha:    4.110 m2 

vlastník: Statutární mᆰsto Pardubice, Pernᘐtýnské námᆰstí 1, 
Pardubice, Pardubice - Staré Mᆰsto, 530 21 

 
p.p.ა. 424/52  
 LV    53099 
 druh pozemku:   orná pᛰda 
 plocha:    818 m2 

vlastník: Ing. Jiᖐí Synek, Dubinská 1047,  
Pardubice, Studánka, 530 12 

zpᛰsob ochrany:  ZPF 
BPEJ     32011  (818 m2) 

 
p.p.ა. 447/1  
 LV    50001 
 druh pozemku, vyu០ití:  ostatní plocha, ostatní komunikace 
 plocha:    2.754 m2 

vlastník: Statutární mᆰsto Pardubice, Pernᘐtýnské námᆰstí 1, 
Pardubice, Pardubice - Staré Mᆰsto, 530 21 
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Lokalita 102/z: 
 
p.p.ა. 409/224  
 LV    12121 
 druh pozemku, vyu០ití:  ostatní plocha, jiná plocha 
 plocha:    1.473 m2 
 vlastník:   SJM Josef Homoláა, Alena Homoláაová, V Zátiᘐí 1069,  

Pardubice, Studánka, 530 03 
Ing. Jana Pospíᘐilová, V Zátiᘐí 1060,  
Pardubice, Studánka, 530 03 
Ing. Bohumír Stojan, V Zátiᘐí 1058,  
Pardubice, Studánka, 530 03 

 
p.p.ა. 409/126  
 LV    12121 
 druh pozemku, vyu០ití:  ostatní plocha, jiná plocha 
 plocha:    2.470 m2 
 vlastník:   SJM Josef Homoláა, Alena Homoláაová, V Zátiᘐí 1069,  

Pardubice, Studánka, 530 03 
Ing. Jana Pospíᘐilová, V Zátiᘐí 1060,  
Pardubice, Studánka, 530 03 
Ing. Bohumír Stojan, V Zátiᘐí 1058,  
Pardubice, Studánka, 530 03 

 
p.p.ა. 409/229  
 LV    12121 
 druh pozemku, vyu០ití:  ostatní plocha, jiná plocha 
 plocha:    815 m2 
 vlastník:   SJM Josef Homoláა, Alena Homoláაová, V Zátiᘐí 1069,  

Pardubice, Studánka, 530 03 
Ing. Jana Pospíᘐilová, V Zátiᘐí 1060,  
Pardubice, Studánka, 530 03 
Ing. Bohumír Stojan, V Zátiᘐí 1058,  
Pardubice, Studánka, 530 03 

 
p.p.ა. 427/5  
 LV    50001 
 druh pozemku:   orná pᛰda 
 plocha:    45 m2 

vlastník: Statutární mᆰsto Pardubice, Pernᘐtýnské námᆰstí 1, 
Pardubice, Pardubice - Staré Mᆰsto, 530 21 

zpᛰsob ochrany: ZPF 
BPEJ  32310   (45 m2) 
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p.p.ა. 427/6  
 LV    12121 
 druh pozemku:   orná pᛰda 
 plocha:    137 m2 
 vlastník:   SJM Josef Homoláა, Alena Homoláაová, V Zátiᘐí 1069,  

Pardubice, Studánka, 530 03 
Ing. Jana Pospíᘐilová, V Zátiᘐí 1060,  
Pardubice, Studánka, 530 03 
Ing. Bohumír Stojan, V Zátiᘐí 1058,  
Pardubice, Studánka, 530 03 

zpᛰsob ochrany:  ZPF 
BPEJ     32310   (137 m2) 

 
p.p.ა. 427/9 
 LV    50001 
 druh pozemku:   orná pᛰda 
 plocha:    204 m2 

vlastník: Statutární mᆰsto Pardubice, Pernᘐtýnské námᆰstí 1, 
Pardubice, Pardubice - Staré Mᆰsto, 530 21 

zpᛰsob ochrany:  ZPF 
BPEJ     32310   (204 m2) 
 
 

 
A.2 Podmínky pro vymezení a vyu០ití pozemkᛰ 
 
 Podmínky pro vymezení a vyu០ití ᖐeᘐených pozemkᛰ vycházejí z vazeb na stávající 
pomᆰry v území. Jedná se pᖐedevᘐím o urbanistické vazby v kontextu ᘐirᘐího území 
(prostorová návaznost navr០ené zástavby na okolní zástavbu, dostupnost obაanské 
vybavenosti, rekreaაních a sportovních ploch, MHD), dále o návaznost obou lokalit 
na dopravní a technickou infrastrukturu a zejména o vazby a podmínky stanovené územním 
plánem mᆰsta a zadáním regulaაního plánu pro konkrétní ᖐeᘐená území. Z architektonického 
hlediska je dᛰle០itá objemová, tvarová a materiálová návaznost novᆰ navr០ených objektᛰ 
na stávající formy zástavby. 
 
 
A.2.1  Urbanistické vazby 
 
 Obᆰ lokality se nacházejí v okrajové აásti sídliᘐtᆰ Dubina s pᖐímou vazbou na stávající 
nízkopodla០ní zástavbu solitérními rodinnými domy a na omezený sortiment obაanské 
vybavenosti umístᆰný v domech s peაovatelskou slu០bou (lékaᖐská pohotovost, mᆰstská 
policie, kadeᖐnictví, centrum ozdravné péაe). Rozsáhlý sortiment obაanské vybavenosti je 
k dispozici v centrální აásti sídliᘐtᆰ v docházkové vzdálenosti z obou lokalit v rozmezí 
cca 300 – 700 m. Zde jsou situovány obchody, slu០by, mateᖐská ᘐkola, základní ᘐkola, Úᖐad 
mᆰstského obvodu Pardubice III, slu០ebna policie ჀR a dalᘐí.  

Z pohledu rekreaაního potenciálu území jsou pro ᖐeᘐené lokality i pro celé sídliᘐtᆰ 
Dubina dᛰle០ité tᖐi stávající pᖐírodní hodnoty v území. V první ᖐadᆰ se jedná o pruh parkovᆰ 
upravených ploch mᆰstské a krajinné zelenᆰ, které jsou základem pro aktivní i pasivní 
rekreaci obyvatel sídliᘐtᆰ. Tento pruh je zároveᒀ významným komunikaაním prvkem v rámci 
pᆰᘐího propojení veᖐejných prostranství celého sídliᘐtᆰ a má pᖐímou návaznost 
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na nejdᛰle០itᆰjᘐí objekty obაanské vybavenosti. Pruh mᆰstské a krajinné zelenᆰ rovnᆰ០ 
navazuje na druhou velmi významnou pᖐírodní a rekreaაní hodnotu v území – lesní masiv. 
Ten je v nᆰkolika místech pᖐiléhajících k sídliᘐti upraven do formy lesoparku s prvky 
mᆰstského mobiliáᖐe. V severní აásti lesa, rovnᆰ០ v pᖐímém dotyku se sídliᘐtᆰm, se nachází 
lokální biocentrum LBC 16 – U sídliᘐtᆰ. Tᖐetí hodnotou v území je prostor volné krajiny 
navazující z východní strany na sídliᘐtᆰ Dubina. S ohledem na intenzívní zemᆰdᆰlské vyu០ití 
vᘐak není tato pᖐírodní hodnota pro rekreaაní úაely pᖐíliᘐ vyu០itelná (dle ÚAP 2010 se navíc 
jedná o „zranitelnou oblast“, ve které zemᆰdᆰlská აinnost nepᖐíznivᆰ ovlivᒀuje koncentrace 
dusiაnanᛰ v povrchových a podzemních vodách). 

S ohledem na lepᘐí dostupnost, a tím i vᆰtᘐí mo០nost rekreaაního vyu០ití pᖐírodních 
hodnot v daném území, je v regulaაním plánu ve východní აásti lokality 101/z navr០eno pᆰᘐí 
propojení do volné krajiny a následnᆰ do lesa nebo do sousední samostatné obce Spojil. Toto 
propojení zároveᒀ umo០ní zokruhování navazujících lesních cest a parkovᆰ upravených ploch 
pruhu krajinné zelenᆰ u lokality 102/z, აím០ budou dále rozᘐíᖐeny mo០nosti krátkodobé 
rekreace pro obyvatele sídliᘐtᆰ Dubina.  
  Veᖐejná dopravní a technická infrastruktura je, vzhledem k umístᆰní obou lokalit 
v zastavᆰném území sídliᘐtᆰ Dubina, snadno dostupná. Dopravnᆰ jsou lokality napojeny 
na stávající síᙐ místních komunikací, 101/z na ul. Dubinská, 102/z na ul. Erno Koᘐᙐála. 
Dostupnost MHD je výborná, zastávky „Dubina – penzion“ linek ა. 8 a 26 jsou situovány 
pᖐed domy s peაovatelskou slu០bou v ul. Dubinská. Plný sortiment in០enýrských sítí je 
k dispozici v tᆰsné blízkosti ᖐeᘐených pozemkᛰ.  

Souაasnᆰ platný Územní plán mᆰsta Pardubice stanovuje v obou lokalitách zásady 
ploᘐné a prostorové regulace. Tato regulace je stanovena koeficientem zastavᆰní (pro plochu 
BS v obou lokalitách je KZ = 0,5, pro BP v lokalitᆰ 101/z je KZ = 0,4) a pᖐedepsanými 
formami zástavby (pro funkაní plochu BP solitérní a ᖐadovou s maximální podla០ností 2 NP , 
pro funkაní plochu BS solitérní s maximální podla០ností 4 NP v lokalitᆰ 101/z a 5 NP 
v lokalitᆰ 102/z). Výᘐe uvedené zásady ploᘐné a prostorové regulace jsou v návrhu 
regulaაního plánu respektovány s tím, ០e funkაní plochy BS nejsou v souladu se zadáním RP 
ᖐeᘐeny a jsou nahrazeny plochami BP pᖐi zachování pᛰvodních koeficientᛰ zástavby. Tyto 
zásady jsou dále rozvedeny do podrobných regulaაních podmínek uvedených v kapitole A.2.5 
a ve výkresové აásti dokumentace (Hlavní výkres A.1). 
 
 
A.2.2 Architektonické ᖐeᘐení objektᛰ 

 
Rodinné domy a gará០e 
 
Architektonické ztvárnᆰní nových rodinných domᛰ bude odpovídat stávající zástavbᆰ, 

tj. domy budou pᖐízemní (101/z) nebo max. dvoupodla០ní (102/z), nepodsklepené, se ᘐikmými 
stᖐechami a obytným podkrovím. Gará០e budou integrované do objektᛰ rodinných domᛰ, 
ve výjimeაných a odᛰvodnᆰných pᖐípadech (viz kap. A.2.3, A.2.4) lze pᖐipustit i gará០e 
solitérní. Gará០e nesmí být umístᆰny ve stanovené stavební აáᖐe, a to ani jako samostatné 
objekty, ani jako აásti hlavních objektᛰ. Stavební აára je vyhrazena pouze pro obytné fasády 
hlavních objektᛰ rodinných domᛰ, uliაní prᛰაelí gará០í musí ustupovat min. 1,5 m od stavební 
აáry. Toto je zároveᒀ pᖐedpokladem pro umístᆰní ploch odstavných stání na vlastních 
pozemcích RD v prostoru mezi gará០emi a pᖐísluᘐnou uliაní აárou. 

 Výᘐková úroveᒀ 1.NP jednotlivých domᛰ bude odvozena od terénní konfigurace a 
normových po០adavkᛰ (min. 150 mm nad pᖐilehlým terénem). Vhodné je maximální mo០né 
pᖐiblí០ení úrovnᆰ 1.NP k pᖐilehlé úrovni terénu, domy na vysokých podezdívkách 
neodᛰvodnᆰných terénní konfigurací jsou ne០ádoucí.  
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Maximální výᘐka hᖐebene stᖐech by nemᆰla pᖐekroაit 10 m od úrovnᆰ podlahy 1.NP 
(platí pro celou lokalitu 101/z a stavby o 1NP v lokalitᆰ 102/z) a 13 m (u pᖐípadných 
dvoupodla០ních staveb v lokalitᆰ 102/z). Pᖐípustné jsou stᖐechy sedlové, valbové 
(polovalbové) a pultové, sklon 15 – 45°. Z nich jsou s ohledem na stávající okolní zástavbu 
preferovány stᖐechy sedlové a valbové (polovalbové) se sklonem 35 – 40°. Nejvhodnᆰjᘐím 
zpᛰsobem osvᆰtlení obytného podkroví z prostoru stᖐechy jsou vikýᖐe (sedlové აi 
polovalbové), v nutné míᖐe doplnᆰné stᖐeᘐními okny. 

Z hlediska materiálového ᖐeᘐení jsou doporuაené tradiაní zdᆰné obvodové konstrukce 
a kontaktní zateplovací systém s omítnutým აi obkládaným povrchem, stᖐeᘐní krytina by mᆰla 
být taᘐková (pálená i betonová). V pᖐípadᆰ dᖐevostaveb je vhodným typem panelový systém 
se zateplovacím systémem a tenkovrstvou omítkou, nepᖐípustné jsou stavby srubového typu.  

Konkrétní návrhy nových domᛰ musí svým umístᆰním a technickým ᖐeᘐením 
odpovídat pᖐísluᘐným zákonᛰm, vyhláᘐkám a normám, zejména Stavebnímu zákonu, vyhláᘐce 
ა.501/2006 Sb., o obecných po០adavcích na vyu០ívání území, ve znᆰní pozdᆰjᘐích pᖐedpisᛰ, 
ა. 268/2009 Sb., o technických po០adavcích na výstavbu, a ჀSN 73 4301 Obytné budovy. 

 
 
Oplocení 
 
Oplocení ve styku s veᖐejným uliაním prostranstvím musí být provedeno tak, 

aby vytváᖐelo souvislou pᖐirozenou vodící linii pro zrakovᆰ posti០ené osoby (musí obsahovat 
podezdívku). Dále musí splᒀovat podmínky აásteაnᆰ jednotného designu, tj. shodnou 
celkovou výᘐku oplocení od úrovnᆰ pᖐilehlého veᖐejného prostranství (sloupky 1,40 m 
vysoké, výᘐka výplnᆰ dle jejího tvaru) a podezdívky (výᘐka v rozmezí 0,20 - 0,30 m - 
s výjimkou odstupᒀovaných podezdívek ve sva០itém terénu, kde tato podmínka platí 
pro nejni០ᘐí místo podezdívky). ᘀíᖐka plotových polí mezi sloupky bude stanovena 
v závislosti na délce oplocovaného úseku v rozmezí cca 2,00 – 3,00 m (optimálnᆰ 2,50 m). 
Doporuაená jsou posuvná provedení vrat, která nebudou kolidovat s OA stojícím 
na odstavném stání na pozemku RD. U vrat otvíravých smᆰrem k RD je nutné pᖐedem tuto 
skuteაnost ovᆰᖐit. Vrata otvíravá do veᖐejného prostranství nesmí zasahovat do prᛰjezdného 
profilu komunikace. 

Preferovanými materiály pro podezdívky jsou betonové imitace re០ného zdiva nebo 
ᘐtípaný beton v rᛰzných barevných odstínech. Ze stejných materiálᛰ budou provedeny 
energetické pilíᖐe integrované v oplocení, jejich rozmᆰry budou dány rozmᆰry zabudovaných 
elektrických, plynových a pᖐíp. sdᆰlovacích zaᖐízení. Sloupky mohou být kovové nebo zdᆰné 
z výᘐe uvedených materiálᛰ. Maximální pᛰdorysný rozmᆰr zdᆰných sloupkᛰ nesmí pᖐekroაit 
0,40 x 0,40 m (skladebný rozmᆰr betonových plotových prvkᛰ), optimální rozmᆰr je 0,30 x 
0,30 m. Plotové výplnᆰ by mᆰly být აásteაnᆰ prᛰhledné, se svislým rastrem, dᖐevᆰné, plastové 
(v imitaci dᖐeva) nebo kovové (kované აi umᆰlecké ploty). Nevhodné jsou plotové výplnᆰ 
ze standardního pletiva. Nepᖐípustná jsou neprᛰhledná oplocení ve formᆰ zdí.  

Oplocení zadních stran parcel ა. 8 – 14 ve styku s plochami veᖐejné zelenᆰ v lokalitᆰ 
101/z mᛰ០e být provedeno zjednoduᘐenou formou.  

Na oplocení mezi jednotlivými soukromými pozemky nejsou kladeny specifické 
po០adavky, mᆰla by být dodr០ena pouze maximální výᘐka 1,40 m. 
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A.2.3 Návrh ᖐeᘐení lokality 101/z 
 

Urbanistická koncepce 
 
Urbanistická koncepce lokality 101/z je zalo០ena na rozvíjení funkაních principᛰ 

a forem zástavby v daném území, s respektováním stávajících hodnot pᖐírodních 
i civilizaაních. Lokalita je s ohledem na její pᛰvodní rozdᆰlení územním plánem mᆰsta ᖐeᘐena 
ve dvou აástech. V západní აásti, navazující na zástavbu dvou hmotovᆰ výrazných 
vícepodla០ních domᛰ s peაovatelskou slu០bou, jsou navr០eny tᖐi vᆰtᘐí celky ᖐadových 
rodinných domᛰ. Dva z nich jsou pᛰdorysnᆰ orientovány v souladu s domy s peაovatelskou 
slu០bou, tᖐetí sleduje severní hranici lokality. Ucelená hmota tᆰchto ᖐadových domᛰ spoleაnᆰ 
s konfigurací terénu (umo០ᒀující osazení 1.NP domᛰ o dva a០ tᖐi metry výᘐe oproti úrovni 
1.NP domᛰ s peაovatelskou slu០bou) აásteაnᆰ vytváᖐí jejich hmotový protipól a zároveᒀ tvoᖐí 
pᖐechodový stupeᒀ od koncentrované sídliᘐtní zástavby k rozvolnᆰné ve formᆰ solitérních 
rodinných domᛰ ve východní აásti lokality.  

Celkem je v lokalitᆰ navr០eno 22 rodinných domᛰ, z toho 14 ve formᆰ ᖐadových a 
8 domᛰ solitérních. Navr០ený systém parcelace umo០ᒀuje splnᆰní podmínek vzájemných 
odstupᛰ nových staveb, a to jak mezi sebou, tak od staveb stávajících, dle vyhláᘐky 
ა.501/2006 Sb., o obecných po០adavcích na vyu០ívání území, ve znᆰní pozdᆰjᘐích pᖐedpisᛰ, a 
ჀSN 73 4301 - Obytné budovy. Rovnᆰ០ jsou splnᆰny podmínky týkající se umístᆰní 
odstavných stání na pozemcích RD, nakládání s odpady a odpadními vodami, které vznikají 
u០íváním pozemkᛰ a staveb na nich umístᆰných, a vsakování deᘐᙐových vod nebo jejich 
zdr០ení na pozemcích jednotlivých RD. Nová parcelace ᖐeᘐeného území je patrná z výkresové 
აásti dokumentace, kde je pᖐesnᆰ definována polohopisnými vzta០nými vytyაovacími body 
a systémem kót. 

Z hlediska ᖐeᘐení dopravy má území 101/z charakter obytné zóny. Pro zajiᘐtᆰní 
pᖐístupu a dopravní obslu០nosti rodinných domᛰ je navr០ena nová páteᖐní komunikace 
kategorie D1 probíhající stᖐedem zastavitelného území. Její poloha je pᖐesnᆰ stanovena 
systémem vytyაovacích bodᛰ v osách. Celková ᘐíᖐka veᖐejného prostranství vაetnᆰ 
komunikace აiní 8 m (v souladu s § 22 vyhláᘐky ა.501/2006 o obecných po០adavcích na 
vyu០ívání území, ve znᆰní pozdᆰjᘐích pᖐedpisᛰ).  

Napojení lokality na síᙐ místních komunikací se nachází v prostoru stávajícího vjezdu 
do ᖐeᘐeného území z ulice Dubinská.  

V západní აásti vytváᖐí komunikace mezi navr០enými ᖐadovými domy prostor malého 
námᆰstí s ostrovem veᖐejné zelenᆰ uprostᖐed. Z nᆰj dále pokraაuje do východní აásti lokality 
s navr០enou zástavbou solitérními domy, kde je zakonაena obratiᘐtᆰm. V rámci komunikace 
je navr០eno ᘐest pohotovostních parkovacích stání, odstavná stání jsou situována 
na pozemcích jednotlivých domᛰ. Cyklistická doprava je slouაena s automobilovou, 
s vybudováním samostatných cyklostezek se nepoაítá. 

Podél komunikace jsou vedeny chodníky ᘐíᖐky 2m (bezbariérovᆰ ᖐeᘐené - sní០ená 
výᘐka obruby na 20mm, pᖐirozené vodící linie tvoᖐené podezdívkami oplocení) s mo០ným 
prᛰchodem jihozápadním smᆰrem k domᛰm s peაovatelskou slu០bou a u nich situovaných 
zastávek MHD v ulici Dubinská. Ve východní აásti lokality je navr០eno pᆰᘐí propojení 
s volnou krajinou, blízkým lesem a sousední obcí Spojil.  

V jihozápadní აásti lokality je ponechán pás veᖐejné zelenᆰ oddᆰlující domy 
s peაovatelskou slu០bou od pozemkᛰ nových ᖐadových rodinných domᛰ. V zájmu zkvalitnᆰní 
prostᖐedí v okolí domᛰ s peაovatelskou slu០bou je doporuაeno tento prostor vyu០ít pro dílაí 
rozᘐíᖐení oddechové zóny pro obyvatele tᆰchto domᛰ, tj. v rámci koneაných sadových úprav 
zde poაítat s osazením nᆰkolika prvkᛰ mᆰstského mobiliáᖐe (laviაky, odpadkové koᘐe). 
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Architektonické ᖐeᘐení rodinných domᛰ 
 
ᖀadové rodinné domy na parcelách ა.1 – 14 jsou komplexnᆰ navr០eny a polohovᆰ 

i výᘐkovᆰ osazeny do terénu (pᖐísluᘐné kóty jsou uvedeny ve výkresové აásti dokumentace). 
Jedná se o jeden opakovaný rodinný dᛰm sesazený do dvou ᖐad o pᆰti a jedné ᖐady o აtyᖐech 
domech. Dᛰm je pᖐízemní s obytným podkrovím a integrovanou gará០í. Pᛰdorysné rozmᆰry 
domu აiní 7,5 x 11,0 m, gará០e 3,5 x 6,5 m. Výᘐka hᖐebene sedlové stᖐechy je u domu 8,7 m, 
u gará០e 6,8 m. Celková zastavᆰná plocha rodinným domem s gará០í je (bez teras) 105 m2, 
obestavᆰný prostor cca 670 m3. 

Návrh domᛰ byl proveden v souladu s podmínkami stanovenými pᖐísluᘐnými zákony, 
jejich provádᆰcími pᖐedpisy a technickými normami. Umístᆰní domᛰ splᒀuje po០adavky 
na odstupové vzdálenosti od komunikace, od hranic pozemkᛰ i od stávajících objektᛰ. 
V souvislosti s umístᆰním nových ᖐadových domᛰ byly provᆰᖐeny a splnᆰny po០adavky 
ჀSN 73 4301 - Obytné budovy na proslunᆰní nových objektᛰ a zastínᆰní stávajících objektᛰ. 

Technické ᖐeᘐení domᛰ poაítá s obvodovým zdivem z keramických blokᛰ CB 
s kontaktním zateplovacím systémem s povrchovou úpravou tenkovrstvou probarvenou 
omítkou. Konstrukce stropu bude napᖐ. z keramických stropních povalᛰ, krov dᖐevᆰný 
se zateplením minerální izolací, stᖐeᘐní krytina taᘐková. Vnitᖐní pᖐíაky budou zdᆰné nebo 
sádrokartonové. Plochy místností jednotlivých bytᛰ splᒀují po០adavky ჀSN 734301 - Obytné 
budovy a jsou uvedeny ve výkresové აásti dokumentace, v pᖐíloze C. 
 Domy budou vybaveny veᘐkerými standardními instalacemi, tj. rozvody teplé 
a studené vody, splaᘐkové kanalizace, dále deᘐᙐovou kanalizací odvodᒀující stᖐechu (pᖐed 
svodem do kanalizaაního ᖐadu jednotné kanalizace je doporuაeno osazení záchytné jímky 
s regulovaným odtokem a s mo០ností vyu០ití zachycené deᘐᙐové vody pro zálivky), 
elektroinstalací vა. osvᆰtlení a uzemnᆰní, slaboproudými rozvody (napᖐ. kabelová televize, 
datové sítᆰ, telefon), rozvodem plynu pro vytápᆰní a pᖐípravu TUV a ústᖐedním vytápᆰním. 
Zpᛰsoby mᆰᖐení jednotlivých energií budou stanoveny podle podmínek urაených 
jednotlivými správci. 

Technické provedení domᛰ bude upᖐesnᆰno v dalᘐím stupni projektové dokumentace.  
Zbylé solitérní rodinné domy na parcelách 15 – 22 nejsou v rámci regulaაního plánu 

konkrétnᆰ ᖐeᘐeny, jsou vᘐak pro nᆰ stanoveny regulaაní podmínky (viz odstavec A.2.5 
a Hlavní výkres A.1). První nadzemní podla០í tᆰchto domᛰ budou osazena v rozmezí 
nadmoᖐských výᘐek pᖐibli០nᆰ 225,0 – 226,5 m.n.m. (Bpv). Gará០e u tᆰchto domᛰ budou 
integrované do objektᛰ rodinných domᛰ, ve výjimeაném pᖐípadᆰ - dvou pᛰdorysnᆰ 
atypických parcel ა.18 a 19 lze pᖐipustit i gará០e solitérní. 

 
 

A.2.4 Návrh ᖐeᘐení lokality 102/z 
 
Urbanistická koncepce 
 
Urbanistická koncepce lokality 102/z není s ohledem na dosud nejasný zámᆰr 

vlastníkᛰ pᖐedmᆰtných pozemkᛰ navr០ena. V rámci regulaაního plánu byly pouze provᆰᖐeny 
mo០nosti vhodných forem zástavby, z nich០ se odvíjí návrh ploᘐné a prostorové regulace 
uvedený v grafické აásti dokumentace (Hlavní výkres A.1). Konkrétní ᖐeᘐení bude pᖐedmᆰtem 
samostatné dokumentace ve formᆰ územní studie nebo dokumentace pro územní ᖐízení. 

Zastavitelná plocha lokality je stanovena volnou stavební აárou, která na své 
severozápadní stranᆰ sleduje trasu stávající kanalizace DN600 (vა. pᖐísluᘐného ochranného 
pásma) vedoucí v nezastavᆰném terénu podél komunikace Dubinská, na severovýchodᆰ je 
rovnobᆰ០ná se stávající komunikací Erno Koᘐᙐála a na ostatních stranách je rovnobᆰ០ná s 
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hranicemi pozemkᛰ v zákonem stanovené vzdálenosti 2 m. Pᖐesné urაení prᛰbᆰhu stavební 
აáry umo០ᒀují vzta០né vytyაovací body a kóty uvedené ve výkresové აásti dokumentace.  

Z provᆰᖐení vhodných koncepcí zástavby vyplývá mo០nost umístit do daného území 
rodinné domy ve formᆰ ᖐadových a solitérních, pᖐípadnᆰ dvojdomᛰ. U ᖐadových domᛰ mᛰ០e 
být vhodným ᖐeᘐením umístᆰní tᖐech postupnᆰ se zkracujících ᖐad s orientací kolmo 
ke komunikaci vedoucí podél domᛰ s peაovatelskou slu០bou (ul. Erno Koᘐᙐála). Toto ᖐeᘐení 
pᖐedpokládá vybudování maximálnᆰ dvou samostatných komunikací (vjezdᛰ do území). 
Podél nich vedený chodník by mohl následnᆰ propojit prostor u domᛰ s peაovatelskou 
slu០bou s parkovᆰ upraveným rekreaაním pruhem krajinné zelenᆰ. ᖀadové domy této 
koncepce mohou být rovnᆰ០ nahrazeny tᖐemi vᆰtᘐími hmotami dvojdomᛰ. Dalᘐí mo០nou 
variantou jsou solitérní rodinné domy navazující na stávající zástavbu v ul. V Zátiᘐí. 

Dopravnᆰ je lokalita pᖐístupná ze stávající panelové vozovky podél domᛰ 
s peაovatelskou slu០bou (ul. Erno Koᘐᙐála). V tomto prostoru dnes zcela chybí chodník 
umo០ᒀující pᆰᘐí propojení do ulice Dubinská a odtud dále do centra obაanské vybavenosti 
a do rekreaაních zón sídliᘐtᆰ. Nízká intenzita provozu motorových vozidel (< 500 vozidel / 
24h) v pᖐevá០nᆰ obytné zástavbᆰ sice splᒀuje podmínky pro smíᘐený provoz pᆰᘐí a motorové 
dopravy bez nutnosti budování samostatného chodníku (viz ჀSN 73 6110 Projektování 
místních komunikací), z pohledu zvýᘐení kvality ០ivotního prostᖐedí, zejména pro obyvatele 
domᛰ s peაovatelskou slu០bou, je vᘐak doporuაeno umístᆰní nového chodníku podél 
komunikace Erno Koᘐᙐála. Jeho realizace je technicky mo០ná na obou stranách této 
komunikace. Dále vzhledem ke vhodnosti výraznᆰjᘐího oddᆰlení dvou rozdílných funkაních 
ploch (BS – domy s peა. slu០bou a BP – lokalita 102/z) a s ohledem na dalᘐí zvýᘐení kvality 
០ivotního prostᖐedí je navíc ០ádoucí vlo០ení pásu veᖐejné zelenᆰ do prostoru podél 
komunikace na stranᆰ nové zástavby (obdobným zpᛰsobem je oddᆰlena lokalita 101/z). To by 
zároveᒀ vyᖐeᘐilo problémy s pᖐekládkou აi dodateაnou ochranou stávajících sítí (kanalizace 
DN 500, NTL plynovod DN 100 a 40, vodovod DN 110 a 160, elektro NN AYKY 3x120/70) 
nacházejících se v pásu ᘐirokém cca 5 m podél této komunikace. Je proto doporuაeno 
ponechání volného koridoru v uvedené ᘐíᖐi cca 5 m pro mo០né vybudování chodníku a pruhu 
veᖐejné zelenᆰ. Koneაné ᖐeᘐení bude odvislé od konkrétního návrhu zástavby v této lokalitᆰ. 
V uvedeném pásu je zároveᒀ pᖐipuᘐtᆰna v nutné míᖐe zámᆰna funkაních ploch, tj. აást plochy 
urაené pro zahrady rodinných domᛰ za plochu veᖐejné zelenᆰ აi chodníku.  

V souvislosti s dalᘐím zvýᘐením kvality ០ivotního prostᖐedí je rovnᆰ០ doporuაeno 
v budoucím ᖐeᘐení lokality navrhnout pᆰᘐí propojení od domᛰ s peაovatelskou slu០bou 
nejkratᘐí vzdáleností do rekreaაní plochy krajinné zelenᆰ, tj. v blízkosti pozemku p.ა. 409/171 
(první RD v ul. V Zátiᘐí). Toto propojení zde ji០ dnes existuje ve formᆰ vyᘐlapané stezky 
v trávníkové ploᘐe a svᆰdაí tak o fungující pᆰᘐí trase. Nový chodník by zkulturnil toto pᆰᘐí 
propojení a usnadnil pᖐístup do rekreaაních ploch pruhu krajinné zelenᆰ a navazujícího lesa 
zejména obyvatelᛰm domᛰ s peაovatelskou slu០bou. Z pohledu regulaაního plánu zde platí 
obdobná mo០nost zámᆰny funkაních ploch v nutné míᖐe. 

Oba výᘐe uvedené doporuაené návrhy (chodník a pás veᖐejné zelenᆰ podél ul. Erno 
Koᘐᙐála a pᆰᘐí propojení této ulice s pruhem krajinné zelenᆰ) nejsou v regulaაním plánu 
uvedeny jako závazné z dᛰvodu nesouhlasu vlastníkᛰ pᖐedmᆰtných pozemkᛰ lokality 102/z. 
Z urbanistických a technických dᛰvodᛰ vᘐak regulaაní plán v tᆰchto dvou bodech ponechává 
prostor k pozdᆰjᘐímu pᖐehodnocení situace v rámci konkrétního ᖐeᘐení zástavby daného 
území.    
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Architektonické ᖐeᘐení rodinných domᛰ 
 
Architektonické ᖐeᘐení bude vycházet ze zásad stanovených v odstavci A.2.2. 

a regulaაních podmínek v odstavci A.2.5 a Hlavním výkrese. Gará០e u vᘐech forem zástavby 
jsou preferovány integrované do objektᛰ rodinných domᛰ, nicménᆰ vzhledem k neznámému 
budoucímu აlenᆰní lokality zde regulaაní plán pᖐipouᘐtí i gará០e solitérní. 

 
 

A.2.5 Regulativy 
 
Pro úაely regulaაního plánu jsou stanoveny regulativy funkაního vyu០ití a dále ploᘐná 

a prostorová regulace. Regulaაní podmínky platí pro obᆰ ᖐeᘐené lokality 101/z a 102/z, pokud 
není uvedeno jinak.   

 
Regulativy funkაního vyu០ití 
 
Regulativy funkაního vyu០ití pozemkᛰ vyjadᖐují mo០nosti vyu០ití vyznaაených 

ploch k danému úაelu, tj. k umístᆰní staveb obytného charakteru, staveb dopravní a technické 
infrastruktury, terénních úprav, sjezdᛰ na komunikaci a k vyu០ití pozemkᛰ pro veᖐejnou 
a soukromou zeleᒀ za pᖐedpokladu splnᆰní dalᘐích souvisejících pᖐedpisᛰ 
(napᖐ. hygienických, ochrany ០ivotního prostᖐedí, apod.).  

 
Stavby a vyu០ití pozemkᛰ jsou dále definovány takto: 

Pᖐípustné vyu០ití hlavní = stavby, zaᖐízení a vyu០ití území, které v dané funkაní ploᘐe jsou 
rozhodující, pᖐevládají a slou០í stanovenému úაelu.  
Pᖐípustné vyu០ití doplᒀkové = stavby, zaᖐízení a vyu០ití území, které nejsou v dané funkაní 
ploᘐe rozhodující, pouze svým charakterem optimálnᆰ doplᒀují hlavní funkci. Výjimku tvoᖐí 
lokalita 102/z, kde ne v០dy musí být doplᒀkové vyu០ití spojeno s podporou hlavní funkce. 
Dᛰvodem je snaha nepᖐíliᘐ omezovat mo០nosti budoucího návrhu uspoᖐádání zástavby v této 
lokalitᆰ. 
Podmínᆰnᆰ pᖐípustné vyu០ití = stavby, zaᖐízení a vyu០ití pozemkᛰ, které nejsou obsa០eny 
ve vyu០ití hlavním a doplᒀkovém nebo neodpovídají svým úაelem dané funkაní ploᘐe, 
zároveᒀ vᘐak svým úაelem a velikostí tuto plochu nenaruᘐují a nesni០ují kvalitu ០ivotního 
prostᖐedí v území – podmínkou je provᆰᖐení z hlediska urbanistického, hygienického, 
dopravního, ekologického, ០ivotního prostᖐedí.  
Nepᖐípustné vyu០ití = stavby, zaᖐízení a vyu០ití pozemkᛰ, které neodpovídají svým úაelem 
dané funkაní ploᘐe a svým charakterem ji naruᘐují nebo sni០ují kvalitu ០ivotního prostᖐedí 
v daném území. 
___________________________________________________________________________ 

 
Obᆰ ᖐeᘐené lokality jsou v návrhu regulaაního plánu აlenᆰny na následující základní 

typy funkაního vyu០ití: 
 
Nízkopodla០ní obytná zástavba solitérními a ᖐadovými domy  
 

Zahrady rodinných domᛰ       
 

Veᖐejná zeleᒀ         
 

Komunikace         
 

Chodníky            
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Ve výkresové აásti dokumentace je z dᛰvodu vᆰtᘐí pᖐehlednosti a აásteაnᆰ konkrétního 
ᖐeᘐení lokality 101/z uvedeno detailnᆰjᘐí აlenᆰní funkაních ploch. Tyto dalᘐí plochy mají 
jednoznaაný úაel v rámci koncepce zástavby ᖐadových domᛰ v západní აásti lokality. Jedná 
se o zpevnᆰné plochy vjezdᛰ, pᖐístupových chodníkᛰ a teras rodinných domᛰ, dále pak 
v návaznosti na konfiguraci terénu o vymezení prostoru pro pᖐedpokládané významné terénní 
úpravy v zahradách rodinných domᛰ (opᆰrné zdi, zahradní terasy, svahování).  

Dalᘐími jednoznaაnᆰ definovanými funkაními plochami jsou parkovací místa, která 
jsou souაástí plochy novᆰ navrhované komunikace. Pro obᆰ plochy platí shodné regulaაní 
podmínky.  

Prostor pro umístᆰní sjezdᛰ jednotlivých pozemkᛰ rodinných domᛰ není samostatnou 
funkაní plochou, pouze vymezuje prostory k jejich mo០nému umístᆰní. V pᖐípadᆰ lokality 
102/z navíc definuje i mo០nou polohu maximálnᆰ dvou vjezdᛰ do území v závislosti na její 
budoucí urbanistické koncepci. 

Ⴠást pozemkᛰ p.ა. 424/4, 220/4, 427/2, 220/5 a 427/8 v ji០ní აásti lokality 101/z u 
domᛰ s peაovatelskou slu០bou je v souაasnᆰ platném územním plánu rozporuplnᆰ uvedena 
vnᆰ hranice souაasnᆰ zastavᆰného území a zároveᒀ vnᆰ hranice zastavitelného území a 
v tomto prostoru tak vzniká neᖐeᘐené vakuum. Regulaაní plán tuto plochu navrhuje ᖐeᘐit dle 
existujících podmínek a stavu v území. Návrh pᖐiᖐazuje v souladu s platnými parcelními 
hranicemi აást této plochy k novᆰ navr០ené parcele ა.9, kde bude funkაnᆰ vyu០ita jako 
zahrada rodinného domu. Zbylou აást plochy pᖐedmᆰtných pozemkᛰ tvoᖐí stávající 
komunikace, veᖐejná zeleᒀ a navr០ený chodník. 
 
 
Nízkopodla០ní obytná zástavba solitérními a ᖐadovými domy 
 
Pᖐípustné vyu០ití hlavní 
- rodinné domy 
 
Pᖐípustné vyu០ití doplᒀkové 
- terasy 
- gará០e pro OA (alt. pᖐístᖐeᘐky) 
- odstavná stání pro OA 
- pᖐíjezdové komunikace pro OA 
- pᖐístupové chodníky k RD, gará០i a doplᒀkovým stavbám 
- zahrady (vაetnᆰ drobné zahradní architektury a vodních prvkᛰ) 
- nekryté bazény (kryté pouze jako souაást hlavních objektᛰ RD) 
- zimní zahrady (jako souაást hlavních objektᛰ RD) 
- skleníky 
- zahradní domky 
- altány 
- dalᘐí drobné stavby podporující hlavní funkci bydlení (napᖐ. stavby pro dᆰti) 
Pro lokalitu 102/z navíc: 
- místní komunikace charakteru obytné zóny (kategorie D1) 
- chodníky 
- plochy veᖐejné zelenᆰ 
- oplocení 
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Podmínᆰnᆰ pᖐípustné vyu០ití 
- provozovny slu០eb neruᘐivého charakteru a místního významu bez nárokᛰ na dopravní 

obslu០nost, bez dalᘐích negativních vlivᛰ na okolní prostᖐedí a provozované 
ve vyაlenᆰných prostorech hlavního objektu RD (napᖐ. kadeᖐnictví) 

 
Nepᖐípustné vyu០ití 
Veᘐkeré stavby nepᖐipuᘐtᆰné v hlavním, doplᒀkovém a podmínᆰném vyu០ití, zejména: 
- stavby pro chov hospodáᖐských zvíᖐat 
- samostatnᆰ stojící stavby pro obchod a slu០by 
- stavby a zaᖐízení s negativními dopady na okolní ០ivotní prostᖐedí (pᖐechodné ubytování, 

restaurace, herny, truhlárny, pneuservisy, autoopravny, apod.) 
- odstavná a parkovací stání pro autobusy a NA 
 
 
Zahrady rodinných domᛰ 
 
Pᖐípustné vyu០ití hlavní 
- zahradní porosty okrasné a u០itkové 
 
Pᖐípustné vyu០ití doplᒀkové 
- terasy 
- gará០e pro OA (alt. pᖐístᖐeᘐky) 
- odstavná stání pro OA 
- pᖐíjezdové komunikace pro OA ke gará០ím 
- pᖐístupové chodníky k RD, gará០i a doplᒀkovým stavbám 
- drobná zahradní architektura a vodní prvky 
- nekryté bazény (kryté pouze jako souაást hlavních objektᛰ RD) 
- zimní zahrady (jako souაást hlavních objektᛰ RD) 
- skleníky 
- zahradní domky 
- altány 
- dalᘐí drobné stavby podporující hlavní funkci bydlení (napᖐ. stavby pro dᆰti) 
- oplocení 
Pro lokalitu 102/z navíc: 
- místní komunikace charakteru obytné zóny (kategorie D1) 
- parkovací stání pro OA 
- chodníky 
- plochy veᖐejné zelenᆰ 
 
Nepᖐípustné vyu០ití 
Veᘐkeré stavby nepᖐipuᘐtᆰné v hlavním a doplᒀkovém vyu០ití, zejména: 
- stavby pro chov hospodáᖐských zvíᖐat 
- samostatnᆰ stojící stavby pro obchod a slu០by 
- stavby a zaᖐízení s negativními dopady na okolní ០ivotní prostᖐedí (pᖐechodné ubytování, 

restaurace, herny, truhlárny, pneuservisy, autoopravny, apod.) 
- odstavná a parkovací stání pro autobusy a NA 
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Veᖐejná zeleᒀ 
 
Pᖐípustné vyu០ití hlavní 
- ploᘐné a liniové sadovnické úpravy 
- parkové porosty pᖐírodní a okrasné 
 
Pᖐípustné vyu០ití doplᒀkové 
- drobná architektura, umᆰní a vodní prvky 
- prvky mᆰstského mobiliáᖐe 
- podzemní sítᆰ technické infrastruktury 
- sto០áry veᖐejného osvᆰtlení 
- nadzemní po០ární hydranty 
- dopravní znaაky 
- chodníky 
- sjezdy na místní komunikace - hlavní sjezdy z pozemkᛰ RD na pᖐísluᘐnou obslu០nou 

komunikaci 
 
Podmínᆰnᆰ pᖐípustné vyu០ití 
- sjezdy na místní komunikace - dalᘐí sjezdy z pozemkᛰ RD, napᖐ. boაní nebo zadní 
 
Nepᖐípustné vyu០ití 
- veᘐkeré stavby nepᖐipuᘐtᆰné v hlavním, doplᒀkovém a podmínᆰném vyu០ití 
 
 
Komunikace 
 
Pᖐípustné vyu០ití hlavní 
- místní komunikace charakteru obytné zóny (kategorie D1) 
 
Pᖐípustné vyu០ití doplᒀkové 
- parkovací stání 
- chodníkové pᖐejezdy, retardéry 
- podzemní sítᆰ technické infrastruktury 
 
Nepᖐípustné vyu០ití 
- veᘐkeré stavby nepᖐipuᘐtᆰné v hlavním a doplᒀkovém vyu០ití 
 
 
Chodníky 
 
Pᖐípustné vyu០ití hlavní 
- chodníky 
- plochy pro pᆰᘐí 
 
Pᖐípustné vyu០ití doplᒀkové 
- podzemní sítᆰ technické infrastruktury 
- dopravní znaაky 
- sto០áry veᖐejného osvᆰtlení 
- prvky mᆰstského mobiliáᖐe (nekolidující s provozem osob tᆰlesnᆰ a zrakovᆰ posti០ených) 
- veᖐejná zeleᒀ 
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- sjezdy na místní komunikace - hlavní sjezdy z pozemkᛰ RD na pᖐísluᘐnou obslu០nou 
komunikaci 

 
Podmínᆰnᆰ pᖐípustné vyu០ití 
- sjezdy na místní komunikace - dalᘐí sjezdy z pozemkᛰ RD, napᖐ. boაní nebo zadní 
 
Nepᖐípustné vyu០ití 
- veᘐkeré stavby nepᖐipuᘐtᆰné v hlavním a doplᒀkovém vyu០ití 
___________________________________________________________________________ 
 
 
Ploᘐná a prostorová regulace 
 
Ploᘐné regulativy vyjadᖐují podmínky pᛰdorysného uspoᖐádání zástavby v horizontální 
rovinᆰ stavebních pozemkᛰ. Jedná se o podmínky umístᆰní staveb z hlediska polohy a 
o vyაíslení zastavitelných ploch v m2 nebo v procentech. Regulaაní podmínky jsou uvedeny 
v následujících odstavcích této kapitoly a ve výkresové აásti dokumentace (Hlavní výkres 
A.1). Jedná se o tyto regulativy: 
 
Stavební აára závazná – v lokalitᆰ 101/z stanovuje umístᆰní konkrétnᆰ navr០ených objektᛰ 
ᖐadových domᛰ, u zbylých solitérních dosud nenavr០ených RD tvoᖐí závaznou linii obytných 
uliაních fasád tᆰchto domᛰ. V této stavební აáᖐe nesmí být umístᆰny gará០e (samostatné, ani 
integrované do hlavního objektu). Uliაní prᛰაelí gará០í musí ustupovat min. 1,5 m od stavební 
აáry (co០ je zároveᒀ pᖐedpokladem pro umístᆰní odstavných stání na vlastních pozemcích RD 
v prostoru mezi gará០emi a pᖐísluᘐnou uliაní აárou).  
Stavební აára volná – v lokalitᆰ 101/z stanovuje a vymezuje na jednotlivých pozemcích 
solitérních rodinných domᛰ zastavitelné území pro hlavní objekt s gará០í a s pᖐísluᘐnými 
zpevnᆰnými plochami teras. V pᖐípadᆰ lokality 102/z vymezuje celkovou plochu 
zastavitelného území, v rámci které bude navr០eno dalᘐí აlenᆰní (parcelace) a formy zástavby. 
Uliაní prᛰაelí gará០í musí ustupovat min. 1,5 m od této stavební აáry (co០ je zároveᒀ 
pᖐedpokladem pro umístᆰní odstavných stání na vlastních pozemcích RD v prostoru mezi 
gará០emi a pᖐísluᘐnou uliაní აárou). 
Vzta០né vytyაovací body – stanovují jednoznaაnou polohu nᆰkolika základních bodᛰ, 
ke kterým se následnᆰ vztahuje provedení nové parcelace a umístᆰní zástavby v dané lokalitᆰ. 
Vzta០né body jsou doplnᆰny systémem kót, které dále zpᖐesᒀují návrh pᛰdorysného 
uspoᖐádání území.   
Forma zástavby – stanovuje formy pᛰdorysného uspoᖐádání zástavby. Pᖐípustné jsou rodinné 
domy - ᖐadové a solitérní, u lokality 102/z také dvojdomy.  
Maximální pᖐípustná zastavᆰná plocha hlavním objektem RD s gará០í a souvisejícími 
zpevnᆰnými plochami – v lokalitᆰ 101/z je stanovena pro ka០dou parcelu zvláᘐᙐ. 
Maximální pᖐípustný koeficient zastavᆰní – vyjadᖐuje pomᆰr mo០ného zastavᆰní plochy 
ku celkové výmᆰᖐe pozemku a týká se lokality 102/z, kterou regulaაní plán podrobnᆰji neᖐeᘐí.   
Maximální pᖐípustná zastavᆰná plocha doplᒀkovými objekty - v lokalitᆰ 101/z je 
stanovena pro ka០dý pozemek zvláᘐᙐ, ve 102/z je uvedena procentuálním podílem z celkové 
zastavᆰné plochy. 
Pᖐípustný typ gará០e – z hlediska polohy vᛰაi hlavnímu objektu RD regulaაní plán pᖐipouᘐtí 
gará០ integrovanou v hlavním objektu a gará០ samostatnᆰ stojící. Preferovaná je gará០ 
integrovaná. 
Poაet dalᘐích odstavných stání pro OA na pozemku rodinného domu – udává poაet stání 
navíc ke stání umístᆰnému v gará០i (pᖐíp. pᖐístᖐeᘐku).  
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Ka០dý rodinný dᛰm musí mít na vlastním pozemku minimálnᆰ dvᆰ odstavná stání, 
pᖐedpokladem je jedno stání v gará០i (pᖐístᖐeᘐku), druhé venkovní. V pᖐípadᆰ výstavby 
objektu RD bez gará០e musí být zajiᘐtᆰna plocha pro minimálnᆰ dvᆰ venkovní odstavná stání. 
V pᖐípadᆰ gará០e vᆰtᘐí ne០ pro jedno odstavné stání nemusí být podmínka venkovního stání 
splnᆰna. 
___________________________________________________________________________ 
 
 
Prostorové regulativy stanovují podmínky prostorového uspoᖐádání území, tj. pᖐedevᘐím 
hmotové a tvarové ᖐeᘐení navrhovaných objektᛰ. Regulaაní podmínky jsou uvedeny 
v následujících odstavcích této kapitoly a ve výkresové აásti dokumentace (Hlavní výkres 
A.1). Jedná se o tyto regulativy: 
 
Maximální pᖐípustná podla០nost – udává poაet nadzemních podla០í. V lokalitᆰ 101/z je 
podla០nost omezena na 1NP, v lokalitᆰ 102/z  v souladu se zadáním regulaაního plánu na 
2NP. Vzhledem k charakteru zástavby se ᘐikmými stᖐechami je v obou lokalitách navíc 
mo០né obytné vyu០ití podkroví. Podzemní podla០í jsou nepᖐípustná.  
Pᖐípustný tvar stᖐechy – v obou lokalitách jsou pᖐípustné stᖐechy sedlové, valbové 
(polovalbové) a pultové. Charakteru stávající okolní zástavby nejvíce odpovídají první dva 
typy stᖐech s optimálním sklonem 35 – 40°. Maximální výᘐka hᖐebene stᖐech by nemᆰla 
pᖐekroაit 10 m od úrovnᆰ podlahy 1.NP (platí pro celou lokalitu 101/z a stavby o 1NP v 
lokalitᆰ 102/z) a 13 m (u pᖐípadných dvoupodla០ních staveb v lokalitᆰ 102/z). Doporuაeným 
zpᛰsobem osvᆰtlení obytného podkroví z prostoru stᖐechy jsou vikýᖐe (sedlové აi 
polovalbové), v nutné míᖐe doplnᆰné stᖐeᘐními okny. Nepᖐípustné jsou stᖐechy ploché. 
Pᖐípustný sklon stᖐechy – je stanoven v rozmezí 15 – 45°. 
Smᆰr hᖐebene stᖐechy – je stanoven pouze u konkrétnᆰ ᖐeᘐených ᖐadových RD v západní 
აásti lokality 101/z. U dalᘐích objektᛰ není pᖐedepsán. 
Odstupové vzdálenosti – odstupy nových staveb musí splᒀovat pᖐísluᘐné zákonné a normové 
po០adavky (viz. vyhl. ა. 501/2006 Sb., o obecných po០adavcích na vyu០ívání území, ve znᆰní 
pozdᆰjᘐích pᖐedpisᛰ, a ჀSN 73 4301 - Obytné budovy), a to jak mezi sebou, tak od staveb 
stávajících. Odstupové vzdálenosti musí být takové, aby byly splnᆰny zejména po០adavky 
po០ární bezpeაnosti (odstupy dle po០árnᆰ nebezpeაných prostorᛰ objektᛰ), a dále pak kvality 
០ivotního prostᖐedí spoაívající pᖐedevᘐím ve splnᆰní podmínek proslunᆰní bytových jednotek, 
oslunᆰní venkovních ploch zahrad RD, zastínᆰní sousedních objektᛰ a v neposlední ᖐadᆰ také 
zajiᘐtᆰní dostateაného soukromí v jednotlivých domech. Z tᆰchto dᛰvodᛰ stanovuje regulaაní 
plán minimální odstupovou vzdálenost mezi objekty RD v obou lokalitách na 7 m.  
 
 
 
A.3 Podmínky pro umístᆰní a prostorové uspoᖐádání staveb veᖐejné infrastruktury 
 
A.3.1 Veᖐejná dopravní infrastruktura 
 

Lokalita 101/z 
 
Lokalita je napojena na síᙐ místních komunikací v prostoru stávajícího vjezdu z ulice 

Dubinská. Pro zajiᘐtᆰní pᖐístupu a dopravní obslu០nosti rodinných domᛰ je navr០ena nová 
páteᖐní komunikace IV. tᖐídy (dopravní kategorie D1 - obytná zóna, tᖐída dopravního zatí០ení 
TDZ VI) probíhající stᖐedem zastavitelného území. Komunikace je ᖐeᘐena jako slepá se 
zakonაením obratiᘐtᆰm ve východní აásti lokality. Její poloha je pᖐesnᆰ stanovena systémem 
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vytyაovacích bodᛰ v osách. Celková ᘐíᖐka veᖐejného prostranství vაetnᆰ komunikace აiní 8 m 
(v souladu s § 22 vyhláᘐky ა.501/2006 Sb., o obecných po០adavcích na vyu០ívání území, ve 
znᆰní pozdᆰjᘐích pᖐedpisᛰ). Provoz vozidel, chodcᛰ a cyklistᛰ probíhá ve spoleაném prostoru 
აlenᆰném na dopravní a pobytový (chodník, veᖐejná zeleᒀ), pobytová funkce pᖐevládá 
nad dopravní. Prostor je ᖐeᘐen v jedné výᘐkové úrovni, silniაní obruby jsou sní០ené na 20 mm. 

Vjezd do obytné zóny bude pᖐes sní០ený prᛰbᆰ០ný obrubník (výᘐkový rozdíl 
od úrovnᆰ hlavního dopravního prostoru ul. Dubinská bude 20 mm), rychlost vjí០dᆰjících 
i vyjí០dᆰjících vozidel bude stavebnᆰ omezena chodníkovým pᖐejezdem. Zároveᒀ budou 
osazeny pᖐísluᘐné dopravní znaაky (IP26a, IP26b, P6) upozorᒀující ᖐidiაe na odliᘐný dopravní 
re០im v obytné zónᆰ (s omezením maximální rychlosti na 20 km/h) a mimo ni (50 km/h). 
Vjezd bude ᖐádnᆰ osvᆰtlen novᆰ navr០eným veᖐejným osvᆰtlením. Rozhledové pomᆰry 
kᖐi០ovatky komunikace Dubinská s obslu០nou komunikací obytné zóny, kᖐi០ovatek uvnitᖐ 
obytné zóny a samostatných sjezdᛰ jsou dle ჀSN 73 6102, ჀSN 73 6110 a TP103 vyhovující.  

Komunikace vაetnᆰ obratiᘐtᆰ je navr០ena s ohledem na mo០ný pohyb rozmᆰrných 
vozidel hasiაského záchranného sboru a svozu komunálního odpadu. Pohyb tᆰchto vozidel 
byl provᆰᖐen pomocí pᖐísluᘐných vleაných kᖐivek pro ovᆰᖐování prᛰjezdnosti smᆰrových 
prvkᛰ pozemních komunikací dle TP 171. Sklon zpevnᆰných ploch obytné zóny je navr០en 
v souladu s TP 103 – Navrhování obytných a pᆰᘐích zón, tj. podélný sklon nepᖐekraაuje 
8,33 % (max. podélný sklon komunikace a chodníku v lokalitᆰ je cca 4 % - podél parcel ა.5 -
 9) a pᖐíაný sklon je v rozmezí 0,5 – 2,0 %. Polomᆰry smᆰrových obloukᛰ odpovídají 
ჀSN 73 6102 a TP 103. 

Doprava v klidu je rovnᆰ០ navr០ena v souladu s pᖐísluᘐnými pᖐedpisy. Parkování 
návᘐtᆰvníkᛰ je mo០né na místech k tomu urაených, tj. na ᘐesti vymezených veᖐejných 
parkovacích místech (z toho jedno vyhrazené podélné stání pro invalidy o délce 7 m) 
a na soukromých pozemcích rodinných domᛰ, s odstavováním vozidel je poაítáno 
na soukromých pozemcích mimo prostor místní komunikace.  

Poაet odstavných a parkovacích stání je stanoven dle ჀSN 73 6110. U odstavných 
stání pᖐipadá na jedno stání u rodinného domu byt o celkové ploᘐe do 100 m2 nebo polovina 
bytu o celkové ploᘐe nad 100 m2. S ohledem na pᖐedpokládanou velikost bytᛰ nad 100 m2 
v obou lokalitách a stupeᒀ automobilizace 1:2,5 návrh regulaაního plánu stanovuje minimální 
poაet dvou odstavných stání na pozemku ka០dého rodinného domu. Poაet parkovacích stání 
vychází z úაelové jednotky dvaceti obyvatel na jedno stání, stupnᆰ automobilizace 1:2,5 
a souაinitele redukce poაtu stání (s redukcí není v návrhu RP uva០ováno, tj. redukაní 
souაinitel je roven jedné). Pᖐi prᛰmᆰrném poაtu tᖐí obyvatel na jeden rodinný dᛰm vychází 
pro 22 RD v lokalitᆰ 101/z celkový poაet obyvatel 66. Tomu odpovídá potᖐebný poაet 
3,3 parkovacích stání (zaokrouhleno na 4). V lokalitᆰ je navr០eno celkem 6 parkovacích stání, 
z toho jedno pro tᆰlesnᆰ posti០ené osoby.  

Návrh dopravní infrastruktury splᒀuje také podmínky bezbariérového provozu. 
Opatᖐení pro osoby s omezenou schopností orientace spoაívají ve vytváᖐení pᖐirozených 
(podezdívky oplocení) a umᆰlých vodících linií, varovných a signálních pásᛰ (vjezd do zóny, 
sní០ené obruby). Pᖐirozené vodící linie pᖐeruᘐené v délce více ne០ 8 m doplní linie umᆰlé. 
ᘀíᖐky navr០ených chodníkᛰ jsou 2 m, po០adavek na minimální prᛰchozí ᘐíᖐku 1,5 m je tak 
splnᆰn. Pro osoby s omezenou schopností pohybu jsou minimalizovány výᘐkové rozdíly 
pochozích ploch na max. 20 mm, nerovnost povrchᛰ nesmí být vᆰtᘐí ne០ 3 mm (týká se 
zejména dla០eb). Maximální podélné (cca 4 %) i pᖐíაné sklony (0,5 – 2 %) veᖐejných 
zpevnᆰných ploch v obytné zónᆰ splᒀují po០adavky vyhláᘐky ა.398/2009 Sb., o obecných 
technických po០adavcích zabezpeაujících bezbariérové u០ívání staveb.  

Z hlediska materiálového provedení je uva០ován ០iviაný povrch komunikace 
(alt. dlá០dᆰný) a barevnᆰ odliᘐené dlá០dᆰné zpevnᆰné plochy parkovacích stání, chodníkového 
pᖐejezdu a chodníkᛰ. Poloha chodníkového pᖐejezdu bude upᖐesnᆰna, stejnᆰ jako technický 
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návrh skladby vozovky a ostatních zpevnᆰných ploch, v dalᘐím stupni PD dle pᖐísluᘐných 
norem a technických podmínek (TP 170 - Navrhování vozovek pozemních komunikací, atd.). 
Likvidace srá០kových vod bude ᖐeᘐena systémem uliაních vpustí a liniových odvodᒀovaაᛰ 
do stok jednotné kanalizace. Geologické a hydrogeologické pomᆰry v území lokality 101/z 
jsou uvedeny v kapitole A.11. 

 
 
Lokalita 102/z 
 
Konkrétní ᖐeᘐení lokality 102/z není pᖐedmᆰtem návrhu regulaაního plánu. 

Zastavitelné pozemky se nacházejí pᖐi stávající komunikaci Erno Koᘐᙐála, na kterou budou 
dopravnᆰ napojeny. ᖀeᘐení dopravního návrhu bude souviset s celkovou koncepcí a návrhem 
zástavby v daném území. Pro návrh budou platit obdobné principy a zásady jako v lokalitᆰ 
101/z. 

 
 

A.3.2 Veᖐejná technická infrastruktura 
 
Lokalita 101/z 
 

V dané lokalitᆰ jsou navr០eny nové rozvody jednotné kanalizace, vodovodu, STL 
plynovodu, kabelového vedení elektro NN, VO a sítí elektronických komunikací a datových 
rozvodᛰ firem Telefónica O2 a UPC. Trasy jednotlivých sítí vnᆰ lokality jsou navr០eny 
s ohledem na polohy pᖐísluᘐných napojovacích bodᛰ. Uvnitᖐ lokality jsou in០enýrské sítᆰ, 
s výjimkou kanalizace a აásti vodovodu, umístᆰny pᖐevá០nᆰ v soubᆰhu pod chodníky 
a plochami veᖐejné zelenᆰ. Jejich prostorová koordinace odpovídá ჀSN 73 6005 - Prostorové 
uspoᖐádání sítí technického vybavení. 
 
 

Pᖐekládané sítᆰ 
 
Návrh zástavby vy០aduje provedení pᖐelo០ek STL plynovodu (ocel DN150), 

kabelového vedení NN (1-AYKY 3x240+120), vodovodu (PVC 110) a datového rozvodu 
UPC v rozsahu uvedeném ve výkresové აásti dokumentace (Výkres veᖐejné infrastruktury). 
Pᖐelo០ky budou situovány do veᖐejného prostoru novᆰ navr០ené obytné zóny, kde se stanou 
souაástí nových rozvodᛰ. Po technické stránce budou provedeny v souladu s podmínkami 
pᖐísluᘐných správcᛰ sítí.  

 
 
Technické údaje: 
Délka ruᘐeného vedení STL plynovodu OC 150    158 m 
Délka navrhované pᖐelo០ky STL plynovodu PE D 160   195 m 
Délka ruᘐeného kabelového vedení NN (1-AYKY 3x240+120)  132 m 
Délka navrhované pᖐelo០ky kab. vedení NN (1-AYKY 3x240+120) 183 m 
Délka ruᘐeného vedení vodovodu PVC 110   2 x 41 m   82 m 
Délka navrhované pᖐelo០ky vodovodu PVC 110  2 x 39 m   78 m 
Délka ruᘐeného datového vedení UPC     143 m 
Délka navrhované pᖐelo០ky datového vedení UPC    187 m 
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Kanalizace 
 
Mᆰsto Pardubice je vybaveno jednotnou veᖐejnou kanalizaაní sítí, která je ukonაena 

mᆰstskou BჀOV umístᆰnou v lokalitᆰ Semtín. 
Nová kanalizace je v souladu s výᘐe uvedeným stavem navr០ena jako jednotná 

pro odvedení splaᘐkových vod z objektᛰ RD a deᘐᙐových vod ze zpevnᆰných ploch 
komunikací, parkovacích stání, chodníkᛰ, sjezdᛰ jednotlivých pozemkᛰ a stᖐech RD. 
V souvislosti se zkapacitnᆰním shybky pod Chrudimkou není nutné navrhovat pro dané území 
samostatnou deᘐᙐovou kanalizaci s retencí a ᖐízeným systémem odtoku vody. Spádové 
pomᆰry v území umo០ᒀují gravitaაní odkanalizování ᖐeᘐené lokality.  

Pod navr០enou komunikací je veden nový páteᖐní rozvod jednotné kanalizace DN 300 
s rozᘐíᖐením na DN 400 v délce od soutokové ᘐachty dvou vᆰtví DN 300 a០ k napojovacímu 
bodu. Napojovacím bodem je ᘐachta na stoce DN 600 v blízkosti vjezdu do ᖐeᘐeného území 
z ul. Dubinská. Tento páteᖐní rozvod odvede splaᘐkové vody z pᖐevá០né vᆰtᘐiny ᖐadových 
a vᘐech solitérních rodinných domᛰ (parcely ა. 1 – 6, 10 – 22), dále pak deᘐᙐové vody 
ze zpevnᆰných ploch veᖐejných prostranství, kde na jednu uliაní vpusᙐ smí pᖐipadnout 
max. 400 m2 odvodᒀované plochy a jejich max. vzájemná vzdálenost nesmi pᖐekroაit 60 m. 
Výᘐková poloha hlavního ᖐadu nové kanalizace neumo០ní napojení rodinných domᛰ 
na parcelách ა. 7 – 9. Z toho dᛰvodu jsou tyto tᖐi objekty a აást komunikace odkanalizovány 
samostatnou vᆰtví do stávající stoky DN 300 u domᛰ s peაovatelskou slu០bou. 

Deᘐᙐové vody na soukromých pozemcích rodinných domᛰ budou v maximální mo០né 
míᖐe zasakovány, აím០ dojde ke zdr០ení vod na stavebním pozemku (v souladu s § 20 a 21 
vyhláᘐky 501/2006 Sb.), zbylé vody ze stᖐech RD mohou být zdr០eny napᖐ. v jímkách 
pro zálivku a následnᆰ regulovanᆰ odvedeny do stokové sítᆰ. Dle ჀSN 75 6101 lze odpadní 
vody z ploch zelenᆰ pro rozptýlenou zástavbu s ménᆰ ne០ 100 obyvateli pᖐi výpoაtu stokové 
sítᆰ zanedbat. Tuto skuteაnost podporuje i návrh uliაního oplocení s podezdívkou bránící 
odtoku vody ze zahrad RD na plochy veᖐejného prostranství a odtud dále do stoky jednotné 
kanalizace. Toto ᖐeᘐení zároveᒀ zvyᘐuje mno០ství pᖐirozené infiltrace, a tím i potᖐebné zdr០ení 
vody v krajinᆰ.  

Kanalizace bude provedena v normovém ulo០ení, z polypropylenu (ULTRARIB2) 
აi kameniny. Pou០ity budou bᆰ០né soutokové a revizní betonové აi plastové ᘐachty DN 1000 
rozmístᆰné v souladu s ჀSN 75 6101 (Stokové sítᆰ a kanalizaაní pᖐípojky). Dle této normy 
bude hydrotechnickými výpoაty stanoven sklon tak, aby nedocházelo k zanáᘐení stok. Tato 
norma rovnᆰ០ stanoví zásady pro navrhování a provádᆰní kanalizaაních pᖐípojek. Pᖐípojky 
DN 150 budou co nejkratᘐí, v jednotném sklonu, kolmé na stoku. Zaústᆰní do stoky bude pod 
úhlem 45° do pᖐedem pᖐipravených odboაek. Na opaაném konci za hranicemi pozemkᛰ RD 
budou pᖐípojky ukonაeny revizní ᘐachtou, do které bude následnᆰ napojena le០atá kanalizace 
jednotlivých domᛰ.    

Navr០ené dimenze, sklony, materiál stok a pᖐípojek budou ovᆰᖐeny a upᖐesnᆰny 
v dalᘐím stupni PD. 

 
Technické údaje: 
Mno០ství splaᘐkových vod   10,30 m3/d  0,12 l/s 
 
Mno០ství deᘐᙐových vod - výpoაet 
Celková plocha ᖐeᘐeného pozemku      15.980 m2 
Zastavᆰná plocha stavebními objekty (maximální dle regulaაních podmínek)  
RD + související zpevnᆰné plochy     3.990 m2 
z toho: 
stᖐechy RD ᖐadových      .......... 1.480 m2 
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stᖐechy RD solitérních     .......... 1.520 m2 
zpevnᆰné plochy vjezdᛰ a teras    .......... 990 m2 
Doplᒀkové stavby        608 m2 
Zpevnᆰné plochy veᖐejného prostranství     2.566 m2 
Celková zastavᆰná plocha       7.164 m2 
Plochy zelenᆰ (soukromé i veᖐejné)      8.816 m2 
 
Výpoაtová intenzita návrhového deᘐtᆰ     143 l/ha.s 
Ⴠetnost výskytu výpoაtových deᘐᙐᛰ      n = 0,5 
Doba trvání návrhového deᘐtᆰ      15 min = 900 s 
 
Odtokové koeficienty jsou stanoveny dle ჀSN 75 6101, tabulky ა.2 pro konfiguraci 
území sva០itou v rozmezí sklonu 1 – 5%: 
odtokový koeficient zelenᆰ a nezpevnᆰných ploch    0,1 
odtokový koeficient komunikací a zpevnᆰných ploch   0,8 
odtokový koeficient stᖐech navr០ených ᖐadových RD   0,4 
odtokový koeficient stᖐech navr០ených solitérních RD   0,3 
 
Výpoაet maximálního odtoku deᘐᙐových vod: 
Q   = 0,1480 ha x 143 l/ha x 0,4 + 0,1520 ha x 143 l/ha x 0,3 + 0,0990 ha x 143 l/ha x 
0,8 + 0,0608 ha x 143 l/ha x 0,3 + 0,2566 x 143 l/s x 0,8 + 0,8816 x 143 l/s x 0,1 =  
8,47 + 6,52 + 11,33 + 2,61 + 29,36 + 12,61 = 70,90 l 
Q15 = 70,90 l/s x 900 = 63.810 l      = 63,80 m3 
Odpoაet odpadních vod z ploch zelenᆰ pro rozptýlenou zástavbu s ménᆰ ne០ 100  
obyvateli (dle ჀSN 75 6101)      = - 12,61 m3 
Q15          = 51,19 m3 
V pᖐípadᆰ vybudování jímek o zádr០ném objemu 0,8 m3 na pozemku ka០dého 
rodinného domu, a tím zajiᘐtᆰní regulovaného odtoku ze stᖐech 22 RD, lze hodnotu 
Q15 zredukovat o dalᘐích 15 m3. 
Kapacita návrhového deᘐtᆰ je hlavním kritériem pro návrh stokové sítᆰ. 
Okam០itý akumulaაní objem (100%) navr០ené kanalizace აiní:  
DN 300  247 + 53 = 300 m       21,20 m3 
DN 400 50 m       6,28 m3 
Celkem        27,48 m3  
Navr០ená kanalizace je schopná v prᛰbᆰhu patnácti minut s rezervou odvést návrhový 
déᘐᙐ. Navr០ené dimenze budou ovᆰᖐeny pᖐesným hydrotechnickým výpoაtem 
v navazující projektové dokumentaci. 
 
Celková délka nové jednotné kanalizace DN 300   294 m 
Celková délka jednotné kanalizace DN 400      51 m 
Celková délka pᖐípojek DN 150     110 m 
Celkový poაet kanalizaაních ᘐachet       13 
Poაet revizních ᘐachet na pozemcích RD      22 
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Vodovod 
 
Lokalita je napojena na stávající vodovodní síᙐ ve dvou napojovacích bodech, აím០ je 

zajiᘐtᆰno zokruhování rozvodᛰ. První se nachází na stávajícím litinovém vodovodu DN 150 
vedoucím podél ul. Dubinská, druhý na PVC 110 v ji០ní აásti lokality. V tomto místᆰ dojde 
k pᖐelo០ení úseku pᖐipojujícího stávající RD na pozemku ა. 424/34 a 424/49. Pro nové 
rozvody bude pou០ito plastové potrubí PVC 110.  

Vodovodní pᖐípojky do rodinných domᛰ budou napojeny individuálnᆰ vysazenou 
odboაkou a opatᖐeny hlavními uzávᆰry. Provedeny budou z trub PE 32 mm.  

Umístᆰní vodomᆰrné sestavy u rodinných domᛰ bude ve vodomᆰrných ᘐachtách, 
pᖐípadnᆰ v technické místnosti აi v jiném vhodném místᆰ uvnitᖐ dispozic navr០ených domᛰ. 

V rámci nových rozvodᛰ jsou navr០eny tᖐi nadzemní po០ární hydranty DN 100/80, 
z nich០ jeden situovaný v nejvyᘐᘐím místᆰ bude slou០it jako vzduᘐník a dalᘐí v nejni០ᘐím 
místᆰ rozvodᛰ jako kalník. Rozmístᆰní hydrantᛰ splᒀuje po០adavky ჀSN 73 0873. 

Dimenze potrubí jsou voleny s ohledem na dostateაné zásobení pitnou a po០ární 
vodou.  

 
Technické údaje 
Potᖐeba vody   Qd    10,30 m3/d  0,12 l/s 

    Qdmax    13,9 m3/d  0,16 l/s  
    Qhmax     0,28 l/s 
 

Celková délka vodovodu PVC 110     365 m 
Celková délka pᖐípojek PE 32       80 m 

 
 

Plynovod 
 

 Jednotlivé objekty RD budou zásobovány plynem z novᆰ provedených rozvodᛰ STL 
plynovodu 0,3 MPa. Místa napojovacích bodᛰ jsou urაena s ohledem na navrhovanou 
pᖐelo០ku tak, aby bylo z funkce vyᖐazeno staré ocelové potrubí OC 150 a navrhovaný rozvod 
byl napojen na nová plastová vedení PE D 160. Napojovací body jsou dva – jeden pᖐi 
ul. Dubinská, druhý ji០nᆰ od ᖐeᘐeného území. Nový rozvod nahrazující starý ocelový bude 
proveden z PE D 160 a bude z nᆰj napojena აást ᖐadových domᛰ v západní აásti lokality. 
Zbylý rozvod plynu v území zajistí vedení z PE D 63. Z tᆰchto vedení budou provedena 
odboაení PE D 32 do energetických pilíᖐᛰ jednotlivých RD, ve kterých bude osazen HUP, 
regulátor tlaku a plynomᆰr. Z pilíᖐᛰ bude provedeno pᖐipojení jednotlivých domᛰ. 
 Technické provedení veᘐkerých rozvodᛰ bude v souladu s pᖐísluᘐnými pᖐedpisy 
a stanovisky správce sítᆰ. Pro ochranu potrubí bude nad vedením umístᆰna výstra០ná fólie 
០luté barvy a k potrubí z PE bude pᖐipevnᆰn signalizaაní vodiა, který umo០ní jeho vyhledání 
detektorem. Pᖐed záhozem rýhy bude plynovodní potrubí geodeticky zamᆰᖐeno. 
 
 

Technické údaje: 
Potᖐeba plynu  22 RD x 2,0 m3/h    44,0 m3/h 

 Délka nových rozvodᛰ (pᖐelo០ka) STL PE D 160   195 m 
 Délka nových rozvodᛰ STL PE D 63    190 m 
 Délka nových rozvodᛰ STL PE D 32 (pᖐípojky)     cca 80 m 
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Elektro NN 
 
Zdrojem elektrické energie je stávající trafostanice TS 35/400 kVA na st.p.ა. 939, 

k.ú. Studánka ა. TS 1004 – D.14, ze které bude vyveden z rezervní pojistkové sady 
v rozvadᆰაi nový kabelový rozvod 1 kV (AYKY 3x120+70) – smyაka, která projde 
prostorem navrhované zástavby a napojí se na stávající kabelové vedení v pilíᖐi SR4 u RD 
ა.p. 1047. V ᖐeᘐeném území bude dále v prostoru ᖐadových RD v západní აásti lokality 
vedena pᖐelo០ka vedení NN 1 - AYKY 3x240+120. Mo០nou variantou je zahrnutí pᖐelo០ky 
do novᆰ budované smyაky.  

Rozpojovací jistící skᖐínᆰ RIS a pᖐípojkové skᖐínᆰ vაetnᆰ jistiაᛰ a elektromᆰrᛰ budou 
umístᆰny v energetických pilíᖐích, které jsou souაástí oplocení. Pilíᖐe jsou spoleაné pro pᖐívod 
elektᖐiny a plynu. V rámci nich je také vhodné provést napojení kabelá០e Telefónica O2 
a UPC. Dle mo០ností jsou pilíᖐe spoleაné pro dva sousední RD. Z pilíᖐᛰ budou samostatnými 
kabely pᖐipojeny jednotlivé RD.  

Ka០dá rozpojovací jistící skᖐíᒀ bude pᖐipojena na uzemnᆰní - zem. pásek FeZn prᛰᖐezu 
30x4mm ulo០ený na dno výkopu pro kabel. 

 
Technické údaje 
Proudová soustava 3 PEN stᖐ. 50 Hz, 400/230V/TN-C-S 
Ochrana pᖐed nebezpeაným dotykem dle ჀSN 33 2000.4.41 ed.2 
- ០ivých აástí   – izolací, kryty nebo pᖐepá០kami 
- ne០ivých აástí  – normální – samoაinným odpojením od zdroje 

    – doplnᆰná – doplᒀující pospojování nebo chrániა 
Ochrana pᖐed zkratovými proudy a pᖐetí០ením – pojistkami a jistiაi 

 
Bilance potᖐeb elektrické energie: 
Instal.výkon  Pi[kW] 22 RD x 8 kW       176 kW 
Koef. nároაnosti       0,4 
Výpoაt.pᖐíkon  Pp[kW]      70 kW  
 
Stupeᒀ dᛰle០itosti dodávky el. energie - 2. Stupeᒀ dle ჀSN 34 1610 

 
Délka kabelového vedení NN AYKY 3x240+120 (pᖐelo០ka) 183 m 
Délka kabelového vedení NN AYKY 3x120+70   595 m 

 
 

Veᖐejné osvᆰtlení 
 

Veᖐejné osvᆰtlení bude napojeno na stávající rozvod v ul. Dubinská (napojovací bod 
ა.553019). Osvᆰtlení obytné zóny spadá do skupiny svᆰtelných situací E2 (hlavní u០ivatel 
chodci, dalᘐí povolený u០ivatel – motorová doprava, velmi pomalá vozidla a cyklisté).  

Osvᆰtlení bylo navr០eno dle ჀSN 36 0410. Svítidla budou výbojková, sodíková 
PHILIPS SGC 203 70W, umístᆰná na bezpaticových sto០árech ve výᘐce 6 m. Napájena budou 
kabelem CYKY 4x16 mm2 ulo០eným v zemi. Základní (normální) ochrana ne០ivých აástí je 
samoაinným odpojením od zdroje, sto០áry budou navíc v rámci zvýᘐené (doplᒀující) ochrany 
ne០ivých აástí dle ჀSN 33 2000-4-41 ed.2 doplnᆰny pospojováním zemnícím páskem FeZn 
30 x 4 mm.  

Celkem je navr០eno აtrnáct nových sto០árᛰ VO, z toho tᖐi v ostrᛰvku veᖐejné zelenᆰ 
mezi ᖐadovými RD (z dᛰvodu pᖐedpokládané stínící výsadby vzrostlé zelenᆰ v prostoru mezi 
nimi). Ka០dý sto០ár zde bude osvᆰtlovat pᖐísluᘐnou stranu komunikace, kabelové rozvody 
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budou v tomto prostoru vedeny po jeho okrajích tak, aby v budoucnu nedocházelo k jejich 
kontaktu s koᖐenovými systémy vzrostlé zelenᆰ. Ostatní sto០áry jsou rovnomᆰrnᆰ rozmístᆰny 
podél komunikace tak, aby bylo zajiᘐtᆰno dostateაné osvᆰtlení veᖐejných prostranství, vაetnᆰ 
vjezdu do obytné zóny z ul. Dubinská a kᖐi០ovatek uvnitᖐ obytné zóny.  
 

Technické údaje: 
Bilance potᖐeb elektrické energie: 
Instalovaný pᖐíkon:        0,98 kW 
Soudobý pᖐíkon:       0,98 kW 
Pᖐedpokládaná roაní spotᖐeba:     2.900 kWh/rok  
Poაet osvᆰtlovacích bodᛰ      14 
Celková délka rozvodᛰ veᖐejného osvᆰtlení    298 m  
 
 
Sdᆰlovací a datové rozvody 

 
V daném území se nacházejí sdᆰlovací rozvody sítᆰ elektronických komunikací 

Telefónica O2 a vedení veᖐejné komunikaაní sítᆰ firmy UPC. Návrh pᖐedpokládá zavedení 
tᆰchto sítí do ᖐeᘐeného území.  

Sdᆰlovací rozvod spoleაnosti Telefonica O2 bude pᖐipojen na stávající rozvod 
v úsekovém rozvadᆰაi UR 38/5 – SR 38 na domᆰ s peაovatelskou slu០bou. 

Ⴠást TV a datových rozvodᛰ firmy UPC je nutné pᖐelo០it do prostoru novᆰ 
navrhovaného veᖐejného prostranství obytné zóny. Tato pᖐelo០ka bude vyu០ita k napojení celé 
lokality.  

Pᖐelo០ky a nová sdᆰlovací vedení budou provedeny dle podmínek stanovených jejich 
správci. 

 
Technické údaje: 
Celková délka rozvodᛰ spoleაnosti Telefonica O2   595 m 
Celková délka rozvodᛰ spoleაnosti UPC    604 m  
 
 

Lokalita 102/z 
 
Konkrétní ᖐeᘐení lokality 102/z není pᖐedmᆰtem návrhu regulaაního plánu. Kompletní 

sortiment in០enýrských sítí se nachází oboustrannᆰ podél stávající komunikace Erno Koᘐᙐála, 
z toho აást (vodovod, kanalizace, elektro NN, plynovod) ve funkაní ploᘐe zahrad RD. Nové 
rozvody sítí, zpᛰsoby jejich napojení a nutné pᖐelo០ky აi ochrana stávajících sítí budou ᖐeᘐeny 
samostatnou dokumentací v rámci stanovení konkrétní koncepce zástavby v této lokalitᆰ.  

 
 
A.3.3 Nakládání s komunálním odpadem 
 
TKO z rodinných domᛰ budou shroma០ჰovány v popelnicích se stanoviᘐti 

na pozemcích jednotlivých domᛰ. Svoz a likvidace odpadᛰ budou zajiᘐtᆰny oprávnᆰnou 
firmou. 

V sousedství stávajícího stanoviᘐtᆰ kontejnerᛰ na tᖐídᆰný odpad v jihozápadní აásti 
lokality 101/z (u domᛰ s peაovatelskou slu០bou) je navr០ena plocha pro mo០né rozᘐíᖐení 
tohoto stanoviᘐtᆰ, a tím zvýᘐení kapacity kontejnerᛰ v souvislosti s navýᘐením poაtu obyvatel 
v daném území. Tato plocha mᛰ០e být rovnᆰ០ vyu០ita pro pᖐesun stávajícího stanoviᘐtᆰ 
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kontejnerᛰ na tᖐídᆰný odpad z lokality 102/z, აím០ by doᘐlo ke vhodnému slouაení a 
koncentraci dvou navzájem blízkých stanoviᘐᙐ do jednoho místa.  

V lokalitᆰ 102/z se nachází stanoviᘐtᆰ tᖐídᆰného odpadu na jejím jihovýchodním okraji 
pᖐi ul. Erno Koᘐᙐála. Toto stanoviᘐtᆰ mᛰ០e být ponecháno v daném místᆰ nebo pᖐesunuto 
ke stanoviᘐti v lokalitᆰ 101/z (viz pᖐedchozí odstavec). Vymístᆰní stanoviᘐtᆰ by bylo 
vhodnᆰjᘐí i z pohledu celistvosti uliაní აáry nové zástavby. 

 
 
  

A.4 Podmínky pro ochranu hodnot a charakteru území 
 
A.4.1 Pᖐírodní hodnoty 
 
 ᖀeᘐené území lokalit 101/z a 102/z nemá specifický charakter, ani pᖐírodní hodnoty 
vy០adující ochranu, regulaაní plán tedy nestanovuje podmínky pro jejich ochranu.  

Cenné pᖐírodní hodnoty významnᆰ definující charakter okrajové აásti sídliᘐtᆰ Dubina 
se nacházejí v blízkosti obou lokalit. Jedná se o pruh parkovᆰ upravených ploch mᆰstské 
a krajinné zelenᆰ s navazujícím masívem lesa, na jeho០ okraji se nachází lokální biocentrum 
LBC 16 – U sídliᘐtᆰ. Obecnou podmínkou a pᖐedpokladem pro ochranu a zachování tᆰchto 
hodnot je pᖐedevᘐím ukáznᆰnost a z pohledu kvality ០ivotního prostᖐedí uvᆰdomᆰlé chování 
obyvatel sídliᘐtᆰ.  
 
 
A.4.2 Urbanistické hodnoty 
 
 Z urbanistických hodnot daného území je dᛰle០itý pᖐedevᘐím jeho rekreaაní potenciál, 
který úzce souvisí s výᘐe uvedenými hodnotami pᖐírodními. V ᘐirᘐím kontextu je to dále 
systém veᖐejných prostranství v kombinaci s obაanskou vybaveností a obytnou zástavbou 
sídliᘐtᆰ. 
 Regulaაní plán stanovuje vhodné podmínky pro zaაlenᆰní nových zastavitelných 
území do stávající zástavby, vytváᖐení kvalitního ០ivotního prostᖐedí s pᖐímou vazbou 
na existující hodnoty v území. Urbanistické ᖐeᘐení je popsáno v აásti A.2, podmínky 
spoაívající v zásadách ploᘐné a prostorové organizace území jsou uvedeny v kapitole A.2.5. 
 
 
A.4.3 Architektonické hodnoty 
 
 Architektonické hodnoty mají pᖐímou souvislost s urbanistickými, které dále zpᖐesᒀují 
v podrobnostech týkajících se konkrétních staveb. Architektonické ᖐeᘐení navrhovaných 
staveb je popsáno v აásti A.2, podmínky týkající se zachování charakteru architektury 
v území spoაívají u novostaveb rovnᆰ០ v zásadách ploᘐné a prostorové organizace území a 
jsou uvedeny v kapitole A.2.5. 
 
 
A.4.4 Kulturní hodnoty 
 

Celé území obce s rozᘐíᖐenou pᛰsobností nále០í do oblasti s archeologickými nálezy. 
Dle ÚAP 2010 se obᆰ ᖐeᘐené lokality nacházejí v ÚAN 3 – území s urაitou pravdᆰpodobností 
archeologických nálezᛰ, z აeho០ pro stavebníky plyne zákonná oznamovací povinnost 
a umo០nᆰní záchranného archeologického výzkumu. 
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A.5 Podmínky pro vytváᖐení pᖐíznivého ០ivotního prostᖐedí 
 

Mᆰsto Pardubice a jeho správní území nále០í do plnᆰ antropogenizované polabské 
krajiny, kde nad pᖐírodᆰ blízkými územími pᖐeva០uje krajina silnᆰ urbanizovaná a zemᆰdᆰlsky 
vyu០ívaná se znaაnᆰ podprᛰmᆰrným poაtem zvláᘐtᆰ chránᆰných území. Z toho dᛰvodu je 
nutná dᛰsledná ochrana území s vyᘐᘐí pᖐírodní hodnotou a zámᆰrné rozvíjení pᖐírodních prvkᛰ 
uvnitᖐ urbanizovaného území.  

V dané lokalitᆰ jsou cennými faktory pᖐedevᘐím snadno dostupné plochy mᆰstské 
zelenᆰ a blízkého lesa (významného krajinného prvku ze zákona - ა.114/1992 Sb., o ochranᆰ 
pᖐírody a krajiny) s ekologicky hodnotnou აástí lokálního biocentra. Jedná se o stávající 
pᖐírodní hodnoty, které umo០ní obyvatelᛰm novᆰ navr០ených staveb v obou lokalitách plnᆰ 
vyu០ít jejich rekreaაní potenciál. Oproti vzdálenᆰjᘐím აástem sídliᘐtᆰ a celého mᆰsta, 
které tuto pᖐímou návaznost nemají, je tak zvýᘐena atraktivita místa z pohledu kvality 
okolního ០ivotního prostᖐedí. 

Návrh regulaაního plánu stanovuje podmínky pro funkაní a prostorové uspoᖐádání 
ᖐeᘐených území zpᛰsobem, který zohledᒀuje výᘐe uvedenou atraktivitu místa a sna០í se ji 
maximálnᆰ vyu០ít. 

Zúroაení rekreaაního potenciálu okolního území podporuje pᖐedevᘐím návrh pᆰᘐího 
propojení lokality 101/z do volné krajiny a blízkého lesa. Lokalita 102/z se nachází v tᆰsném 
sousedství parkovᆰ upravených ploch krajinné zelenᆰ, masiv lesa je rovnᆰ០ snadno dostupný. 

Obᆰ území navrhuje RP ᖐeᘐit ve zklidnᆰném dopravním re០imu obytné zóny, stanovuje 
maximální hodnoty ploᘐného zastavᆰní pozemkᛰ tak, aby nad zastavᆰnými plochami 
pᖐevládaly plochy zelenᆰ (veᖐejné a soukromých zahrad). Odstupy nových staveb musí 
splᒀovat pᖐísluᘐné zákonné a normové po០adavky (viz. vyhl. ა. 501/2006 Sb., o obecných 
po០adavcích na vyu០ívání území, ve znᆰní pozdᆰjᘐích pᖐedpisᛰ, a ჀSN 73 4301 - Obytné 
budovy), a to jak mezi sebou, tak od staveb stávajících. Minimální odstup mezi rodinnými 
domy je regulaაním plánem stanoven na 7 m. Samotné návrhy domᛰ musí vycházet 
z regulaაních podmínek uvedených v kap. A.2.5 a ve výkresové აásti dokumentace (Hlavní 
výkres A.1). Dále musí být splnᆰny podmínky stanovené vyhláᘐkou ა. 268/2009 Sb., 
o obecných po០adavcích na výstavbu, a ჀSN 73 4301 - Obytné budovy. Tyto po០adavky jsou 
pᖐedevᘐím technického rázu, z pohledu kvality ០ivotního prostᖐedí se jedná zejména 
o energetickou úspornost navr០ených systémᛰ vytápᆰní, která pᖐímo souvisí s kvalitním 
tepelnᆰ technickým provedením staveb. V pᖐípadᆰ pᖐedpokládaného pᖐevládajícího vytápᆰní 
rodinných domᛰ zemním plynem tak mohou být minimalizovány ᘐkodlivé exhalace 
vypouᘐtᆰné do ovzduᘐí. Regulaაní plán z tᆰchto dᛰvodᛰ doporuაuje splnᆰní nikoli 
po០adovaných, ale doporuაených nebo jeᘐtᆰ lepᘐích hodnot tepelnᆰ technických vlastností 
stanovených pro jednotlivé konstrukce v ჀSN 73 0540-2.  

Dalᘐí po០adavky vyplývající ze zákonných pᖐedpisᛰ a norem se týkají konkrétního 
vnitᖐního dispoziაního uspoᖐádání domᛰ, a tím kvality prostᖐedí v jejich interiérech. Jedná se 
o splnᆰní podmínek proslunᆰní bytových jednotek, dále pak o dodr០ení minimálních ploᘐných 
a objemových velikostí místností stanovených s ohledem na jejich funkci. 

S kvalitou ០ivotního prostᖐedí nejen v ᖐeᘐeném území souvisí i zpᛰsob likvidace 
komunálního odpadu, jeho tᖐídᆰní, a tím mo០nosti jeho následné recyklace. Pᖐi kraji ka០dé 
z lokalit je umístᆰno snadno dostupné stanoviᘐtᆰ kontejnerᛰ na tᖐídᆰný odpad, které umo០ᒀuje 
ekologický pᖐístup a zvyᘐuje motivaci obyvatel k zodpovᆰdnému chování v oblasti nakládání 
s odpady.  
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A.6 Podmínky pro ochranu veᖐejného zdraví 
 
A.6.1 Ochrana obyvatel 
 

Ochrana obyvatel, zdroje rizik a zóny havarijního plánování jsou urაeny Havarijním 
plánem Pardubického kraje. Dle tohoto dokumentu jsou stanoveny mo០né zdroje rizik. 
tj. zaᖐízení obsahující ᘐkodlivou látku. Uva០ována jsou riziková zaᖐízení stabilní (výrobní 
vა. nadzemních potrubí, skladová) a pᖐepravní (podzemní produktovody, pᖐeprava 
nebezpeაných látek po silnici a ០eleznici). Mo០nými zdroji rizik jsou vybrané აerpací stanice 
pohonných hmot (vა. LPG), hlavní vedení zemního plynu, ០eleznice a vybrané silnice. 

K ochranᆰ obyvatel je zᖐízen rozhlasový systém vაasného varování a systém úkrytᛰ 
a objektᛰ civilní ochrany. Ochranu obyvatel zajiᘐᙐují slo០ky integrovaného záchranného 
systému, tj. zdravotnická záchranná slu០ba, slo០ky policie a hasiაského záchranného sboru. 

ᖀeᘐené lokality byly provᆰᖐeny z hlediska polohy vᛰაi mo០ným zdrojᛰm rizik a poloze 
zón havarijního plánování. V blízkosti ᖐeᘐených lokalit se nenacházejí objekty a zaᖐízení 
s nebezpeაnými látkami, obᆰ území jsou situována mimo zóny havarijního plánování. 
 
 
A.6.2 Záplavová území 
 
 Lokality 101/z a 102/z se nacházejí mimo záplavová území. 
 
 
A.6.3 Kvalita ovzduᘐí 
 

Kvalita ovzduᘐí v Pardubicích je s ohledem na blízkost velkých chemických podnikᛰ  
Paramo a Synthesia zhorᘐená. Na zneაiᘐtᆰní ovzduᘐí se podílejí i vzdálenᆰjᘐí zdroje, 
pᖐedevᘐím  elektrárna v Opatovicích. Dalᘐí negativní dopad na kvalitu ovzduᘐí má silná 
automobilová doprava, u ní០ se zejména v poslední dobᆰ v souvislosti s výstavbou 
logistických center na okrajích mᆰsta a neexistujícího systému dopravních obchvatᛰ neúnosnᆰ 
zvýᘐil podíl nákladní dopravy. Tato skuteაnost znamená nejen vyᘐᘐí zneაiᘐtᆰní ovzduᘐí, 
ale také nepᖐíznivé zatí០ení hlukem a pᖐedevᘐím pak dopravní problémy v rámci nedostateაnᆰ 
kapacitní komunikaაní sítᆰ.  

Návrh regulaაního plánu stanovuje takové podmínky pro budoucí zástavbu, aby byly 
minimalizovány dalᘐí dopady na ji០ tak ᘐpatnou kvalitu ovzduᘐí. V daném pᖐípadᆰ se jedná 
o energeticky úsporná ᖐeᘐení objektᛰ rodinných domᛰ, která mají za následek minimální 
exhalace z vytápᆰní zemním plynem.  
 
 
A.6.4 Ochrana pᖐed hlukem 
 

Nejvýznamnᆰjᘐími zdroji hluku v Pardubicích jsou silnᆰ dopravnᆰ zatí០ené 
komunikace a mezinárodní letiᘐtᆰ se smíᘐeným civilním a vojenským provozem. V ᖐeᘐeném 
území je hluková zátᆰ០ z výᘐe uvedených zdrojᛰ marginální. Jiné zdroje hluku se v blízkosti 
nevyskytují. 
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A.6.5 Po០ární bezpeაnost 
 
 Po០ární bezpeაnost lokality 101/z je zajiᘐtᆰna tᖐemi novými zdroji po០ární vody – 
nadzemními hydranty rozmístᆰnými v souladu s ჀSN 73 0873. Pᖐíjezd vozidel HZS 
k objektᛰm je zajiᘐtᆰn navrhovanou komunikací ᘐíᖐky 4,5 m (s min. potᖐebnou prᛰjezdnou 
ᘐíᖐkou 3,5 m v místech zú០ených plochami parkovacích stání). 

V lokalitᆰ 102/z bude zajiᘐtᆰní potᖐebných zdrojᛰ po០ární vody ᖐeᘐeno dle konkrétního 
návrhu koncepce zástavby v samostatné dokumentaci. 
 Pro po០ární bezpeაnost konkrétních staveb rodinných domᛰ platí zásady pᖐísluᘐných 
norem (ჀSN 73 0833, 73 0804), podle nich០ je ka០dý rodinný dᛰm posuzován jako 
samostatný po០ární úsek. Gará០e (integrované i solitérní) tvoᖐí v០dy samostatný po០ární úsek. 
Rodinné domy jsou zaᖐazeny do II. stupnᆰ po០ární bezpeაnosti, gará០e do stupnᆰ I. 
Z po០árního úseku obytné buᒀky RD vede jedna nechránᆰná úniková cesta o min. ᘐíᖐce 0,9 m, 
délka se neposuzuje. U jednotlivých gará០í se únikové cesty neposuzují. Odstupy objektᛰ 
budou splᒀovat po០adavky vyplývající ze stanovení jejich po០árnᆰ nebezpeაných prostorᛰ. 

Po០ární bezpeაnost samotných rodinných domᛰ bude podrobnᆰ posouzena v dalᘐím 
stupni projektové dokumentace. 
 
 
A.6.6 Radonové riziko 
 
 Na základᆰ zjiᘐtᆰných hodnot objemové aktivity radonu v pᛰdním vzduchu, urაené 
plynopropustnosti základové pᛰdy a geologie podlo០í je pro území stanoveno nízké radonové 
riziko (prᛰzkum byl proveden na pozemcích ა. 462, 471 a 472/1). Je proto pᖐedpoklad, ០e 
navrhované stavby nebude nutné zvláᘐᙐ chránit proti pronikání radonu z podlo០í, postaაí 
pouze standardní izolace proti zemní vlhkosti. V rámci projektové pᖐípravy staveb 
jednotlivých RD bude nutné tyto údaje ovᆰᖐit.  
 
 
A.6.7 Nakládání s komunálním odpadem 
 
 Komunální odpad v obou ᖐeᘐených lokalitách bude ukládán do pᖐísluᘐných nádob, 
a smluvnᆰ bude zajiᘐtᆰn jeho svoz oprávnᆰnou firmou na urაené skládky. Pravidelným 
svozem budou minimalizována mo០ná zdravotní rizika spojená s delᘐí pᖐítomností TKO 
na stanoviᘐtích a s pᖐekroაením kapacity sbᆰrných nádob, co០ je dále spojeno s potenciálním 
vznikem nelegálních skládek s negativními dopady na zdraví obyvatel.  
 
 
A.6.8 Ochrana pᖐed úაinky atmosférické elektᖐiny 
 

Veᘐkeré nové objekty budou ochránᆰny bleskosvodným systémem provedeným 
v souladu s platnými pᖐedpisy. 

 
 

A.6.9 Ochranná a bezpeაnostní pásma 
 

Ochranná pásma zasahující do prostoru ᖐeᘐených lokalit nejsou ochrannými pásmy 
staveb a zaᖐízení se zásadním negativním dopadem na zdraví obyvatel. 

Celé území obce s rozᘐíᖐenou pᛰsobností (ORP) Pardubice spadá do vymezeného 
území pro ochranné pásmo letiᘐtního radiolokaაního prostᖐedku a dále do vymezeného území 
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pro létání v malých a pᖐízemních výᘐkách. Pᖐedmᆰtného území se tak dotýká ochranné pásmo 
letiᘐtᆰ a radiolokaაního prostᖐedku a ochranné pásmo ku០elové plochy vzletových rovin (290, 
300, 310 m.n.m.). Navr០ená zástavba nízkopodla០ních rodinných domᛰ není s tᆰmito pásmy 
v konfliktu, v souladu se stanoviskem Ministerstva obrany Ⴠeské republiky, Vojenské 
ubytovací a stavební správy v Pardubicích ა.j. 7858/05118-ÚP/2009-1420 ze dne 16.12.2009 
vᘐak veᘐkerá nadzemní výstavba vy០aduje vydání závazného stanoviska tohoto orgánu. 

V blízkosti ᖐeᘐených lokalit se nachází významný krajinný prvek – les. Jeho ochranné 
pásmo (50m) není navrhovanou zástavbou dotაeno. 

Kromᆰ výᘐe uvedených se ji០ v daném území nacházejí pouze bᆰ០ná technická 
ochranná pásma in០enýrských sítí, která je tᖐeba respektovat pᖐi umisᙐování nových staveb 
v území. 

ᖀeᘐená území obou lokalit se nacházejí mimo dosah bezpeაnostních pásem závodu 
Explosia v Semtínᆰ. 

 
 
 

A.7 Vymezení veᖐejnᆰ prospᆰᘐných staveb, veᖐejnᆰ prospᆰᘐných opatᖐení, staveb a 
opatᖐení k zajiᘐᙐování obrany a bezpeაnosti státu a vymezení pozemkᛰ pro 
asanaci, pro které lze práva k pozemkᛰm a stavbám vyvlastnit, s uvedením 
katastrálních území a parcelních აísel 
 
Regulaაní plán nenavrhuje ០ádné veᖐejnᆰ prospᆰᘐné stavby, veᖐejnᆰ prospᆰᘐná 

opatᖐení, ani stavby აi opatᖐení k zajiᘐᙐování bezpeაnosti státu a nevymezuje pozemky 
k asanaci, pro které lze práva k pozemkᛰm a stavbám vyvlastnit. 
 
 
 
A.8 Vymezení dalᘐích veᖐejnᆰ prospᆰᘐných staveb a veᖐejnᆰ prospᆰᘐných opatᖐení, 

pro které lze uplatnit pᖐedkupní právo, s uvedením katastrálních území a 
parcelních აísel 

 
Regulaაní plán nenavrhuje veᖐejnᆰ prospᆰᘐné stavby a opatᖐení, pro které lze uplatnit 

pᖐedkupní právo. 
 
 
 
A.9 Výაet územních rozhodnutí, která regulaაní plán nahrazuje 
 

V podrobnostech, v jakých je zpracován, nahrazuje regulaაní plán v lokalitᆰ 101/z  
- rozhodnutí o dᆰlení a scelování pozemkᛰ 
- rozhodnutí o umístᆰní stavby (na stavební objekty uvedené v kapitole A.11) 
 
 V lokalitᆰ 102/z regulaაní plán nenahrazuje ០ádné územní rozhodnutí. 
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A.10 Údaje o poაtu listᛰ regulaაního plánu a poაtu výkresᛰ grafické აásti 
 
A. Návrh regulaაního plánu: 
 
Textová აást – A. Návrh RP + B. Odᛰvodnᆰní RP     56   A4 
 
Výkresová აást – Návrh RP    
A.1 Hlavní výkres      1 : 500   21   A4 
A.2 Výkres veᖐejné infrastruktury   1 . 500   21   A4 
A.3 Výkres poᖐadí zmᆰn v území (etapizace)  1 : 1000    2   A4 
 
 
B. Odᛰvodnᆰní regulaაního plánu 
 
Výkresová აást – Odᛰvodnᆰní RP     
B.1 Koordinaაní výkres     1 : 500   21   A4 
B.2 Výkres ᘐirᘐích vztahᛰ     1 . 5000    6   A4 
B.3 Výkres pᖐedpokládaných záborᛰ ZPF  1 : 1000    2   A4 
 
 
C. Pᖐíloha 
 
Výkresová აást - Návrh ᖐadového rodinného domu 
C.1 Pᛰdorys 1.NP a obytného podkroví   1 : 100     2   A4 
C.2 Pohledy      1 : 100     2   A4 
C.3 Celkové pohledy     1 : 150     2   A4 
C.4 Vzorové oplocení     1 : 100     2   A4 
 
D. Pᖐíloha 
 
Vyjádᖐení vlastníkᛰ veᖐejné dopravní a technické infrastruktury – dle samostatného seznamu. 
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A. NÁVRH REGULAჀNÍHO PLÁNU 
 
 

TEXTOVÁ ჀÁST   II 
 

(v rozsahu regulaაním plánem nahrazovaných územních rozhodnutí) 
 

 
 Platí pouze pro lokalitu 101/z.  

 
 
A.11 Druh a úაel umísᙐovaných staveb 
 

Regulaაní plán navrhuje v souladu s platným zadáním umístᆰní staveb zaᖐazených 
platným územním plánem do funkაní plochy pᖐedmᆰstského bydlení BP. Jedná se o zástavbu 
ve formᆰ ᖐadových a solitérních rodinných domᛰ doplnᆰnou objekty veᖐejné dopravní 
a technické infrastruktury.  

 
Pro úაely regulaაního plánu je celá stavba orientaაnᆰ აlenᆰna na následující stavební 

objekty: 
 

SO 01 - ᖀadové rodinné domy na parcelách ა. 1 - 4 
SO 02 - ᖀadové rodinné domy na parcelách ა. 5 - 9 
SO 03 - ᖀadové rodinné domy na parcelách ა. 10 - 14 
SO 04 - 11 Solitérní rodinné domy na parcelách ა. 15 - 22 
SO 05 - Pᖐíprava staveniᘐtᆰ a HTÚ 
SO 06 - Komunikace a zpevnᆰné plochy 
SO 07 - Oplocení  
SO 08 - Kanalizace jednotná 
SO 09 - Vodovod pitné a po០ární vody, vა. pᖐelo០ky 
SO 10 - Plynovod STL 0,3 MPa, vა. pᖐelo០ky 
SO 11 - Kabelové rozvody NN, vა. pᖐelo០ky 
SO 12 - Veᖐejné osvᆰtlení 
SO 13 - Sdᆰlovací rozvody spoleაnosti Telefonica O2 
SO 14 - Datové rozvody spoleაnosti UPC, vა. pᖐelo០ky 
SO 15 - Stanoviᘐtᆰ kontejnerᛰ na tᖐídᆰný odpad 
SO 16 - Doplᒀkové stavební objekty 
SO 17 - KTÚ a sadové úpravy 
 
Popis stavebních objektᛰ: 
 
SO 01 - ᖀadové RD na parcelách ა. 1 - 4 
SO 02 - ᖀadové RD na parcelách ა. 5 - 9 
SO 03 - ᖀadové RD na parcelách ა. 10 - 14 
 

Stavební objekty ᖐeᘐí hlavní stavby výᘐe uvedených ᖐadových rodinných domᛰ 
vა. teras, gará០í, pᖐísluᘐných zpevnᆰných ploch a komunikací a rozvodᛰ in០enýrských sítí 
na vlastních pozemcích jednotlivých RD. Dalᘐí popis je uveden v kapitolách A.2.2, A.2.3, 
A.2.5 a ve výkresové აásti dokumentace (A.1 Hlavní výkres, výkresy v pᖐíloze C). 
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SO 04 – 11 Solitérní rodinné domy 
 
Jedná se o hlavní stavby solitérních rodinných domᛰ na parcelách ა. 15 – 22, které  

musí splᒀovat podmínky stanovené tímto regulaაním plánem a jejich návrhy vა. pᖐesného 
umístᆰní musí být odsouhlaseny poᖐizovatelem ÚPD, tj. Odborem hlavního architekta 
Magistrátu mᆰsta Pardubic. Souაástí tᆰchto staveb budou dále terasy, gará០e, pᖐísluᘐné 
zpevnᆰné plochy a komunikace a rozvody in០enýrských sítí na vlastních pozemcích 
jednotlivých RD. Dalᘐí popis je uveden v kapitolách A.2.2, A.2.3, A.2.5 a ve výkresové აásti 
dokumentace (A.1 Hlavní výkres, výkres vzorového oplocení v pᖐíloze C). 
 
 
SO 05 - Pᖐíprava staveniᘐtᆰ a HTÚ 
 
 V rámci pᖐípravy staveniᘐtᆰ bude v nutné míᖐe odstranᆰna vzrostlá zeleᒀ, a bude 
sejmuta ornice vა. podorniაí v prᛰmᆰrné tl. 0,20 – 0,30 m, která bude ponechána na vhodném 
místᆰ v prostoru stavby nebo její blízkosti a posléze vyu០ita pro koneაné úpravy terénu, 
ohumusování a sadovnické úpravy. Hrubé terénní úpravy zformují území do potᖐebných tvarᛰ 
odpovídajících polohovému a výᘐkovému osazení komunikace a následnᆰ i rodinných domᛰ.  
 
 
SO 06 - Komunikace a zpevnᆰné plochy veᖐejných prostranství 
 
 Tento stavební objekt ᖐeᘐí vybudování nové obslu០né komunikace kategorie D1 pro 
celou lokalitu, vა. jejího dopravního napojení na ul. Dubinská, parkovacích stání a chodníkᛰ. 
Podrobnᆰji viz kapitola A.3.1. 
 
 
SO 07 - Oplocení  
  
 Pᖐedmᆰtem tohoto stavebního objektu je oplocení jednotlivých parcel nových 
rodinných domᛰ. Zvýᘐené po០adavky na vzhled a materiálové provedení jsou tímto RP 
kladeny na oplocení v uliაní აáᖐe a ve styku s veᖐejným prostranstvím, na oplocení mezi 
jednotlivými parcelami RD nejsou ០ádné specifické po០adavky kladeny kromᆰ výᘐky. 
Podrobnᆰji viz kapitola A.2.2 a výkres C.4 Vzorové oplocení. 
 
 
SO 08 - Kanalizace jednotná 
SO 09 - Vodovod pitné a po០ární vody, vა. pᖐelo០ky 
SO 10 - Plynovod STL 0,3 MPa, vა. pᖐelo០ky 
SO 11 - Kabelové rozvody NN, vა. pᖐelo០ky 
SO 12 - Veᖐejné osvᆰtlení 
SO 13 - Sdᆰlovací rozvody spoleაnosti Telefonica O2 
SO 14 - Datové rozvody spoleაnosti UPC, vა. pᖐelo០ky 
 
 Tyto stavební objekty ᖐeᘐí vybudování nových rozvodᛰ in០enýrských sítí pro napojení 
celé lokality, vა. nezbytných pᖐelo០ek a vა. pᖐípojek vᘐech sítí pro jednotlivé RD. Podrobný 
popis tᆰchto stavebních objektᛰ je uveden v kapitole A.3.2.  
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SO 15 - Stanoviᘐtᆰ kontejnerᛰ na tᖐídᆰný odpad 
 

V rámci budování veᖐejné infrastruktury v ᖐeᘐené lokalitᆰ je navr០ena plocha 
stanoviᘐtᆰ kontejnerᛰ tᖐídᆰného odpadu, situované v sousedství stávajícího stanoviᘐtᆰ pro 
odpad u domᛰ s peაovatelskou slu០bou. Stání pro kontejnery bude technicky jednoduchou 
stavbou, tj. zpevnᆰná plocha s obezdᆰním z betonových tvárnic s pohledovým ᘐtípaným 
povrchem (napᖐ. v imitaci re០ného zdiva) a jednoduché zastᖐeᘐení (napᖐ. z prᛰhledného 
plastu). 
 
 
SO 16 - Doplᒀkové stavební objekty 
 
 Tento stavební objekt obsahuje mo០nou výstavbu doplᒀkových objektᛰ na pozemcích 
jednotlivých RD v souladu s § 21, odst. 6 vyhláᘐky ა. 501/2006 Sb., o obecných po០adavcích 
na vyu០ívání území, ve znᆰní pozdᆰjᘐích pᖐedpisᛰ, s výjimkou samostatnᆰ stojících staveb 
pro podnikatelskou აinnost. Maximální zastavᆰná plocha doplᒀkovými objekty je pro ka០dou 
parcelu definována zvláᘐᙐ, pᖐiაem០ gará០ pro minimálnᆰ 1 OA je v rámci regulativᛰ 
zapoაtena do plochy hlavního objektu (rodinného domu). Konkrétní hodnoty maximálních 
zastavᆰných ploch doplᒀkovými objekty jsou uvedeny v Hlavním výkresu A.1. 
 
 
SO 17 - KTÚ a sadové úpravy 
 

Po dokonაení staveb veᖐejné dopravní a technické infrastruktury bude okolní terén 
urovnán do koneაných tvarᛰ a zpᆰtnᆰ ohumusován. K tᆰmto úpravám bude vyu០ito ponechané 
podorniაí a აást ornice, sejmutých v rámci pᖐípravy staveniᘐtᆰ. 

Sadové úpravy budou v prostoru nového námᆰstí mezi ᖐadovými domy  a v pruzích 
zelenᆰ podél nové komunikace realizovány výsadbou vzrostlé zelenᆰ (s respektováním polohy 
podzemních in០enýrských sítí) a osetím travním semenem. Dále budou upraveny plochy 
veᖐejné zelenᆰ mezi ᖐeᘐeným územím a domy s peაovatelskou slu០bou, kde se v souაasné 
dobᆰ nachází vzrostlá zeleᒀ, která bude stavbami v území აásteაnᆰ dotაena. V rámci sadových 
úprav bude zhodnocena kvalita tᆰchto porostᛰ, stromy budou oᘐetᖐeny a celá plocha vაetnᆰ 
ostatních nových ploch veᖐejné zelenᆰ oseta travním semenem, pᖐípadnᆰ doplnᆰna výsadbou 
nové vzrostlé zelenᆰ a keᖐového patra. V blízkosti domᛰ s peაovatelskou slu០bou je v rámci 
zkvalitnᆰní ០ivotního prostᖐedí jejich obyvatel doporuაeno osazení prvkᛰ mᆰstského mobiliáᖐe 
(laviაky, odpadkové koᘐe).  

Zahrady rodinných domᛰ budou ᖐeᘐeny individuálnᆰ jejich vlastníky. 
 
Poznámka: 

Pᖐi technickém ᖐeᘐení vᘐech výᘐe uvedených staveb umísᙐovaných v území je tᖐeba 
zohlednit geologické a hydrogeologické pomᆰry v území. ᖀeᘐený prostor se nachází 
v geomorfologické jednotce Pardubická kotlina, která je zalo០ena v sedimentárních horninách 
labské litofaciální oblasti აeské kᖐídové pánve, zastoupené zde v povrchových partiích 
s mocnostmi cca 50 m coniackými slínovci bᖐezenského souvrství. Slínovce jsou pᖐi svém 
povrchu zcela rozlo០ené v eluviální slíny.  

Lokalita 101/z se nachází na protáhlém hᖐbetu s orientací SZ – JV, v nadmoᖐské výᘐce 
222 – 228 m Bpv. V ose hᖐbetu se ve slínovcích pᖐeruᘐovanᆰ vyskytují prᛰniky terciérních 
neovulkanitᛰ v podobᆰ tzv. spojilské ០íly, její០ ᘐíᖐka se pohybuje v ᖐádu metrᛰ. Spojilská ០íla 
by mᆰla probíhat pᖐibli០nᆰ mezi pozemky ა. 4 a 15 a mezi ა. 5 a 22. Zda nᆰjakým zpᛰsobem 
ovlivní základové pomᆰry domᛰ bude ovᆰᖐeno a០ v prᛰbᆰhy výstavby. Kvartérní zemní 



Regulaაní plán  Obytný resort Na Babce 
  Pardubice – Dubina 
  

 

 - 40 -  

pokryv je zastoupen 0,7 a០ 1,5 m mocnou vrstvou deluviálních jílᛰ, pᖐi povrchu v okolí ០íly 
písაitých. 

Podzemní voda v podobᆰ puklinové zvodnᆰ v silnᆰ rozpukaných a zvᆰtralých 
slínovcích R6 se nachází 5,8 m pod terénem. Zvodeᒀ má velmi výraznᆰ napjatou hladinu, 
ustálenou a០ 1,8 m pod terénem. V neporuᘐeném prostᖐedí lze nara០enou úroveᒀ zvodnᆰ 
pova០ovat zároveᒀ za maximální, nadlo០ní slabᆰ rozpukané zvᆰtralé slínovce zde plní roli 
hydroizolátoru. V otevᖐených výkopech je tᖐeba poაítat s výstupem hladiny blí០e k terénu. 
Jedná o vodu zásaditou a velmi tvrdou, dle ჀSN 73 1215 slabᆰ síranovᆰ agresivní, pᖐiაem០ 
ჀSN EN 206 – 1 pᖐiznává dané vodᆰ stupeᒀ agresivity XA1. 

Propustnost zemin kvartérního pokryvu je velmi slabá a០ nepatrná, u písაitých hlín 
ML a písაitých jílᛰ CS se souაinitel propustnosti pohybuje v ᖐádech k = 10 -6a០ –8 m.s. –1, u jílᛰ 
CH – CV v ᖐádech k = 10 –9 a០ –10 m.s. –1. Propustnost slínovcového podlo០í závisí výhradnᆰ na 
jeho puklinatosti, lze ji odhadovat v ᖐádech k = 10 –7 a០ –10 m.s –1.  

Základové pomᆰry v prostoru ᖐadových RD lze pova០ovat za slo០ité. Dᛰvodem jsou 
rozdíly v základové pᛰdᆰ v dᛰsledku výraznᆰ uklonᆰného terénu. V აásti pᛰdorysu staveb 
budou vystupovat silnᆰ zvᆰtralé a០ rozlo០ené slínovce R6, v აásti pevné eluviální slíny CH, 
pᖐípadnᆰ zvᆰtralé slínovce R5. Rozdíly v únosnosti a stlaაitelnosti základové pᛰdy je nutno 
vhodným protiopatᖐením eliminovat, nebo objekty usadit tak, aby v celém pᛰdorysu le០ela 
pᛰda jednoho typu. U solitérních rodinných domᛰ ve východní აásti lokality lze pova០ovat 
základové pomᆰry za jednoduché. 
Vzhledem ke skuteაnosti, ០e v kvartérních vrstvách se nacházejí velmi vysoce plastické jíly 
CV (podléhající pᖐi kolísání vlhkosti objemovým zmᆰnám - bobtnání a smrᘐᙐování), je nutno 
v obou აástech lokality základovou spáru umístit pod tyto zeminy. Minimální doporuაená  
hloubka základové spáry je tak 1,6 m pod terénem, kde se jako základová pᛰda uplatní pevné 
slíny CH. Vzhledem k tomu, ០e ploᘐné základy vᘐech objektᛰ budou realizovány nad hladinou 
podzemní vody, lze pou០ít beton z bᆰ០ného portlandského cementu.  

Zemní práce budou provádᆰny v materiálech s tᖐídami tᆰ០itelnosti pᖐevá០nᆰ 3 – 4 
(ჀSN 73 3050). Základová pᛰda je citlivá na klimatické vlivy, skrývka poslední vrstvy 
nad základovou spárou by mᆰla provedena tᆰsnᆰ pᖐed betoná០í, aby se tak zabránilo 
poᘐkození pᛰdy. Skrývka humózních vrstev ornice a podorniაí bude provedena v mocnosti 
0,20 a០ 0,30 m. 

Sklon výkopᛰ v jílech, slínech a rozlo០ených slínovcích by mᆰl být v pomᆰru 1 : 0,5 a០ 
0,25. Drobivé rozlo០ené slínovce jsou pᖐi pᖐevlhაení náchylné k sesouvání, pᖐi déle trvajících 
výkopech ve srá០kovᆰ výraznᆰjᘐích obdobích je nutné stᆰny výkopᛰ pᖐimᆰᖐenᆰ stabilizovat. 
Pᖐi neopatrných zemních pracích mᛰ០e dojít k problémᛰm se stabilitou svahᛰ (ploᘐný sesuv). 
Rovnᆰ០ je nutné zabezpeაit povrchové odvodnᆰní lokality tak, aby do ០ádné ze 
stavebních jam nepᖐitékaly srá០ky z okolních svahᛰ. 

Z hlediska mo០ného vyu០ití vytᆰ០ené zeminy pro násypy je výkopek charakteru 
vysoce a០ velmi vysoce plastických jílᛰ a slínᛰ CH – CV pro pou០ití do konstrukაních násypᛰ 
nevhodný, do lehაích násypᛰ by bylo mo០né pou០ít pouze hloubᆰji tᆰ០enou smᆰs úlomkᛰ 
slínovce se slínovým pojivem, avᘐak pouze tam, kde by byla zajiᘐtᆰna trvalá vlhkostní 
stabilita takového tᆰlesa. 

Povrchové jíly jsou rovnᆰ០ nevhodné jako podlo០í komunikace, dle ჀSN 72 1002 se 
jedná o nebezpeაnᆰ a០ vysoce namrzavé materiály ve skupiny VIII a០ IX. Zeminy jsou 
náchylné na objemové zmᆰny, je bezpodmíneაnᆰ nutné zabránit pᖐístupu vody do podlo០í. 
Vodní re០im tohoto podlo០í je difuzní, na patách hᖐbetu pendulární, minimální hodnotu 
návrhového modulu pru០nosti podlo០í lze pᖐi hodnotᆰ CBR = 4,5 % stanovit na Ens = 30 MPa. 
Modul Ens lze pᖐirovnat k tabulkovému ekvivalentu normového modulu Edef, 2.  
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Geomechanické parametry zemin a hornin dle ჀSN 73 1001:  
 
Zemina, hornina  ჀSN   E def  v   㱠u  cu  㲀  Rdt 
 73 1001 /MPa/  /o/ /kPa/ /kN.m-3/ /MPa/ 
 
slín pevný  CH-F8 6 0,42 0 80 20,5 0,16 
slínovec rozlo០ený  R6/CH  10 0,41 5 90 20,5 0,18 
slínovec silnᆰ zvᆰtr. R6 15 0,40 - - - 0,20 
slínovec zvᆰtralý  R5 30 0,30 - - - 0,25 
 
Tabulkové hodnoty úhlu vnitᖐního tᖐení 㱠 a soudr០nosti c jsou totální. 
 
 
 
A.12 Podmínky pro umístᆰní a prostorové uspoᖐádání staveb, které nejsou zahrnuty 

do staveb veᖐejné infrastruktury, vაetnᆰ podmínek ochrany navr០eného 
charakteru území, zejména ochrany krajinného rázu (napᖐíklad uliაní a stavební 
აáry, podla០nost, výᘐku zástavby, objemy a tvary zástavby, intenzitu vyu០ití 
pozemkᛰ) 

 
Stavbami nezahrnutými do staveb veᖐejné infrastruktury jsou navr០ené stavby 

rodinných domᛰ a jejich doplᒀkových staveb. Zástavba je definována podmínkami pro vyu០ití 
pozemkᛰ uvedenými v kapitolách A.2.2 a A.2.3, a dále formou regulativᛰ funkაního, 
ploᘐného a prostorového uspoᖐádání území, které jsou podrobnᆰ popsány v kapitole A.2.5 a 
ve výkresové აásti dokumentace (Hlavní výkres A.1). 

Regulaაní plán obsahuje konkrétnᆰ ᖐeᘐené ᖐadové rodinné domy v západní აásti 
lokality. Jedná se o tᖐi samostatné ᖐady sestavené z opakovaného typu domu. Ve výkresové 
აásti dokumentace je definováno jejich pᖐesné umístᆰní (Hlavní výkres A.1), hmotové ᖐeᘐení a 
architektonické ztvárnᆰní vzorového domu (pᖐíloha C). Solitérní domy ve zbývající აásti 
lokality konkrétnᆰ ᖐeᘐeny nejsou, avᘐak tyto stavby jsou podrobnᆰ ploᘐnᆰ a prostorovᆰ 
vymezeny regulaაními podmínkami (uliაní a stavební აáry, podla០nost, výᘐka zástavby, 
objemy a tvary zástavby, intenzita vyu០ití pozemkᛰ). 

 
 
 
A.13 Podmínky pro napojení staveb na veᖐejnou dopravní a technickou infrastrukturu 
 

Podmínky pro napojení staveb na veᖐejnou dopravní a technickou infrastrukturu jsou 
podrobnᆰ specifikovány v kapitole A.3. 
 
 
 
A.14 Podmínky pro zmᆰny staveb a zmᆰny vlivu staveb na vyu០ití území 
 
 Regulaაní plán nenahrazuje územní rozhodnutí o zmᆰnách staveb a o zmᆰnᆰ vlivu 
staveb na vyu០ití území. Z tohoto dᛰvodu nejsou ០ádné podmínky stanoveny. 
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A.15 Podmínky pro vymezená ochranná pásma 
 
 Regulaაní plán nenahrazuje územní rozhodnutí o ochranném pásmu, ០ádné podmínky 
nejsou stanoveny. 
 
 
 
A.16 Podmínky pro vymezení a vyu០ití pozemkᛰ územního systému ekologické 

stability 
 
 Regulaაní plán nevymezuje pozemky územního systému ekologické stability, 
nestanovuje tedy ០ádné podmínky. 
 
 
 
A.17 Stanovení poᖐadí zmᆰn v území (etapizace) 
  
 Regulaაní plán stanovuje poᖐadí zmᆰn v území ᖐeᘐené lokality 101/z. Jedná se 
o logický prᛰbᆰh postupné zástavby daného území, kdy stavbᆰ rodinných domᛰ pᖐedchází 
stavba veᖐejné dopravní a technické infrastruktury. 
 
Etapizace: 
 
I. etapa  - nová parcelace, pᖐelo០ky in០enýrských sítí, terénní úpravy, výstavba 

komunikace, parkovacích stání, chodníkᛰ, in០enýrských sítí a sadovnické 
úpravy ploch veᖐejné zelenᆰ 

II. etapa  - výstavba ᖐadových a solitérních rodinných domᛰ vაetnᆰ souvisejících 
terénních úprav, zpevnᆰných ploch, oplocení a doplᒀkových staveb 

 
 
 
A.18 Vymezení staveb nezpᛰsobilých pro zkrácené stavební ᖐízení podle  § 117 odst. 1 

stavebního zákona 
 

Stavby nezpᛰsobilé pro zkrácené stavební ᖐízení podle § 117 odst. 1 stavebního 
zákona nejsou v rámci tohoto regulaაního plánu vymezeny. 
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B. ODᛠVODNᆠNÍ REGULAჀNÍHO PLÁNU 
 

 

TEXTOVÁ ჀÁST 
 
 
 
B.1 Údaje o zpᛰsobu poᖐízení regulaაního plánu 
 

Regulaაní plán je poᖐizován, v souladu s §70 zákona ა. 183/2006 Sb., o územním 
plánování a stavebním ᖐádu (stavební zákon), soubᆰ០nᆰ s X. zmᆰnou Územního plánu mᆰsta 
Pardubice. Podmínkou pro vydání regulaაního plánu je vydání této zmᆰny územního plánu.  

Pozn.: Výᘐe uvedená podmínka byla splnᆰna dne 6. bᖐezna 2012, kdy byla vydána 
usnesením ა. 734 Z/2012 Zastupitelstva mᆰsta Pardubic X. zmᆰna Územního plánu mᆰsta 
Pardubice. 

O poᖐízení regulaაního plánu z vlastního nebo jiného podnᆰtu rozhodlo zastupitelstvo 
mᆰsta Pardubice svým usnesením ა. 233 Z/2011 ze dne 29.3.2011. V rámci schválení poᖐízení 
byl zastupitelstvu obce rovnᆰ០ pᖐedlo០en návrh zadání, který byl následnᆰ projednán 
s dotაenými orgány, institucemi, správci sítí a veᖐejností. Projednaný návrh zadání byl 
schválen Zastupitelstvem mᆰsta Pardubice usnesením ა. 363 Z/2011 ze dne 21.6.2011. 
Schválené zadání bylo poté pᖐedáno zpracovateli regulaაního plánu spoleაnᆰ s vyhodnocením 
po០adavkᛰ a podnᆰtᛰ, vzeᘐlých z projednání návrhu zadání RP, a se stanovisky a vyjádᖐeními 
dotაených orgánᛰ, institucí a správcᛰ sítí. 
  
 
 
B.2 Vyhodnocení koordinace vyu០ívání ᖐeᘐené plochy z hlediska ᘐirᘐích územních 

vztahᛰ, vაetnᆰ vyhodnocení souladu regulaაního plánu poᖐizovaného krajem 
s politikou územního rozvoje a zásadami územního rozvoje, u ostatních 
regulaაních plánᛰ té០ souladu s územním plánem 

 
 
B.2.1 Koordinace vyu០ívání ᖐeᘐené plochy z hlediska ᘐirᘐích územních vztahᛰ 
 
 Z hlediska ᘐirᘐích územních vztahᛰ jsou ᖐeᘐené lokality 101/z a 102/z souაástí 
severovýchodní okrajové zóny mᆰsta, konkrétnᆰ sídliᘐtního celku Dubina s kombinovanou 
zástavbou vícepodla០ního sídliᘐtního bydlení, nízkopodla០ního pᖐedmᆰstského bydlení, 
obაanské vybavenosti místního významu a doprovodných ploch mᆰstského parteru a zelenᆰ. 
V kontextu sídliᘐtᆰ se jedná o dvᆰ dosud nezastavᆰná území nacházející se uvnitᖐ  
stabilizované sídelní struktury pᖐi jejím jihovýchodním okraji. Obᆰ lokality jsou ve vazbᆰ na 
pᖐilehlou okolní zástavbu urაeny k výstavbᆰ nízkopodla០ních rodinných domᛰ. 
 
 
B.2.2 Vyhodnocení souladu regulaაního plánu poᖐizovaného krajem s politikou a 

zásadami územního rozvoje 
 

Pᖐedmᆰtný regulaაní plán není poᖐizován krajem. Dle zásad územního rozvoje 
Pardubického kraje jsou Pardubice vyᘐᘐím centrem osídlení. Zde jsou stanoveny zásady 
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pro usmᆰrᒀování územního rozvoje a rozhodování o zmᆰnách v území. Jednou ze zásad je 
i rozvoj bydlení, který je pᖐedmᆰtem tohoto regulaაního plánu. Zpᛰsob vyu០ití pozemkᛰ 
a návrh zástavby nenaruᘐují pᖐírodní, kulturní ani jiné hodnoty Pardubického kraje. 

 
 

B.2.3 Vyhodnocení souladu regulaაního plánu s územním plánem mᆰsta 
 

Regulaაní plán je poᖐizován, v souladu s §70 zákona ა. 183/2006 Sb., o územním 
plánování a stavebním ᖐádu (stavební zákon), soubᆰ០nᆰ s X. zmᆰnou Územního plánu mᆰsta 
Pardubice. Podmínkou pro soulad obou dokumentací, a tím zároveᒀ pro vydání regulaაního 
plánu, je vydání výᘐe uvedené X. zmᆰny územního plánu mᆰsta.  

Pozn.: Výᘐe uvedená podmínka byla splnᆰna dne 6. bᖐezna 2012, kdy byla vydána 
usnesením ა. 734 Z/2012 Zastupitelstva mᆰsta Pardubic X. zmᆰna Územního plánu mᆰsta 
Pardubice. 

 
 
 
B.3 Údaje o splnᆰní zadání regulaაního plánu 
 
 
B.3.1 Údaje o splnᆰní po០adavkᛰ vyplývajících z územního plánu 
 
 Regulaაní plán plní zásady prostorové regulace stanovené územním plánem 
pro funkაní plochu pᖐedmᆰstského bydlení BP. Tyto zásady dále rozvíjí a koordinuje 
v podrobnostech vyplývajících ze stavu ᖐeᘐených území a jejich vazeb na ᘐirᘐí okolí. V daném 
území jsou navr០eny max. dvoupodla០ní rodinné domy s obytným podkrovím a formou 
zástavby ᖐadovou nebo solitérní.  

Funkაní plochy sídliᘐtního bydlení BS byly v souladu se zadáním zmᆰnᆰny na bydlení 
pᖐedmᆰstské BP.  

Koeficient zástavby je v souაasnᆰ platném územním plánu mᆰsta pro plochy BS roven 
0,5, pro plochy BP აiní 0,4. Koeficient zástavby zᛰstal po zmᆰnᆰ funkაního vyu០ití ploch 
z BS na BP zachován, tzn. v západní აásti lokality 101/z a v celé 102/z je KZ = 0,5, 
ve východní აásti lokality 101/z je KZ = 0,4.  

 
 
B.3.2 Údaje o splnᆰní po០adavkᛰ na vymezení pozemkᛰ a jejich vyu០ití 
 

Kompletní pᖐehled pozemkᛰ dotაených návrhem regulaაního plánu je uveden 
v kapitole A.1.4 návrhu RP. Vyu០ití pozemkᛰ je navr០eno v souladu se zadáním RP, 
tj. pro výstavbu rodinných domᛰ a potᖐebné veᖐejné dopravní a technické infrastruktury. 

 
 
B.3.3 Údaje o splnᆰní po០adavkᛰ na umístᆰní a prostorové uspoᖐádání staveb 
 
 Umístᆰní a prostorové uspoᖐádání staveb vychází, v souladu se zadáním, ze stávajícího 
charakteru území. Pᖐesné regulaაní podmínky na funkაní, ploᘐné a prostorové uspoᖐádání 
ᖐeᘐených území jsou uvedeny v kapitole A.2.5 návrhu RP a ve výkresové აásti dokumentace 
(Hlavní výkres A.1). Návrh respektuje po០adavky stavebního zákona, jeho provádᆰcích 
vyhláᘐek (zejm. vyhl. Ⴠ. 501/2006 Sb., o obecných po០adavcích na vyu០ívání území, ve znᆰní 
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pozdᆰjᘐích pᖐedpisᛰ) a pᖐísluᘐných ჀSN, vა. po០adavkᛰ na bezpeაnost osob a kvalitní ០ivotní 
prostᖐedí. 
 
 
B.3.4 Údaje o splnᆰní po០adavkᛰ na ochranu a rozvoj hodnot území 
 
 Dle zadání se jedná o hodnoty pᖐírodní a civilizaაní. Návrh poაítá s vyu០itím 
rekreaაního potenciálu území s ohledem na blízkost významných pᖐírodních hodnot (mᆰstská 
zeleᒀ, les, volná krajina). Mo០nost rekreaაního vyu០ití území zvyᘐuje navr០ený prᛰchod 
do volné krajiny a blízkého lesa ve východní აásti lokality 101/z.  
 Civilizaაními hodnotami jsou stávající sídliᘐtní zástavba, veᖐejná prostranství 
a obაanská vybavenost. Veᘐkeré tyto hodnoty jsou z obou lokalit snadno dostupné, 
navrhovaná zástavba nemᆰní charakter tᆰchto území. 
 
 
B.3.5 Údaje o splnᆰní po០adavkᛰ na ᖐeᘐení veᖐejné infrastruktury 
 
 Návrh stanovuje zpᛰsoby dopravního napojení obou ᖐeᘐených lokalit na stávající síᙐ 
místních komunikací vაetnᆰ souvisejících parametrᛰ. V lokalitᆰ 101/z je dále navr០eno 
konkrétní dopravní ᖐeᘐení nové obytné zóny (motorová doprava v pohybu i klidu, pᆰᘐí 
a cyklistická doprava).  
 Obᆰ lokality jsou napojeny na kompletní sortiment in០enýrských sítí nacházející se 
v jejich tᆰsné blízkosti (kanalizace, vodovod, plynovod, veᖐejné osvᆰtlení, elektro a sdᆰlovací 
vedení). Lokalita 101/z je ᖐeᘐena konkrétnᆰ, vაetnᆰ stanovení potᖐebných kapacit აi pᖐíkonᛰ 
a dimenzí jednotlivých rozvodᛰ.  

Lokalita 102/z neumo០ᒀuje konkrétní návrh veᖐejné infrastruktury, neboᙐ je s ohledem 
na pᖐání vlastníkᛰ pᖐedmᆰtných pozemkᛰ ᖐeᘐena pouze v obecné rovinᆰ. Pᖐesný návrh bude 
proveden a០ v souvislosti se stanovením koncepce zástavby v následné samostatné 
dokumentaci ve formᆰ územní studie nebo dokumentace pro územní ᖐízení. 

Veᖐejná infrastruktura je navr០ena v souladu s pᖐísluᘐnými právními pᖐedpisy, ჀSN 
a v souladu s podmínkami აi po០adavky jednotlivých správcᛰ a dotაených orgánᛰ. 
 
 
B.3.6 Údaje o splnᆰní po០adavkᛰ na veᖐejnᆰ prospᆰᘐné stavby a opatᖐení 
 
 Tyto po០adavky nebyly v zadání regulaაního plánu formulovány. 
 
 
B.3.7 Údaje o splnᆰní po០adavkᛰ na asanace 
 
 Tyto po០adavky nebyly v zadání regulaაního plánu formulovány. 
 
 
B.3.8 Údaje o splnᆰní po០adavkᛰ vyplývajících z územnᆰ analytických podkladᛰ 

(ÚAP 2010) a ze zvláᘐtních právních pᖐedpisᛰ 
 

Územnᆰ analytické podklady 
 

Regulaაní plán je zpracován na základᆰ informací o stavu a vývoji území ORP 
Pardubice uvedených v ÚAP 2010. Provᆰᖐeny byly jak informace týkající se pᖐímo ᖐeᘐených 
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lokalit, tak i údaje související se ᘐirᘐími vazbami v celém území obce s rozᘐíᖐenou pᛰsobností. 
Z pohledu zadání RP jsou pro dané území dᛰle០ité pᖐedevᘐím podmínky týkající se kvality 
០ivotního prostᖐedí, zejména pak zlepᘐení podmínek pro rekreaci s vyu០itím stávajících 
hodnot území. 

Regulaაní plán zlepᘐuje návrhem pᆰᘐího propojení s volnou krajinou a blízkým lesem 
ve východní აásti lokality 101/z rekreaაní potenciál a dostupnost pᖐírodních hodnot v území 
nejen pro obyvatele nového obytného resortu, ale i pro osoby z pᖐilehlé sídliᘐtní zástavby. 
 Souაástí ᖐeᘐení není vymezení nových pozemkᛰ veᖐejných prostranství ve smyslu § 7, 
odst. 2. vyhl. 501/2006 Sb., ve znᆰní pozdᆰjᘐích pᖐedpisᛰ vyhl. ა. 269/2009 Sb., neboᙐ 
zastavitelné plochy jednotlivých lokalit nedosahují pᖐedepsaného podmiᒀujícího ploᘐného 
parametru dvou hektarᛰ. Nicménᆰ lokalita 101/z obsahuje plochy veᖐejných prostranství (viz 
§ 34 zákona ა. 128/2000 Sb.) o výmᆰᖐe vᆰtᘐí ne០ 1000 m2 (bez zapoაítání plochy 
komunikace). Jedná se o plochy veᖐejné zelenᆰ navr០ené v rámci lokality, zejména pak 
o zeleᒀ mezi domovy s peაovatelskou slu០bou a zahradami ᖐadových rodinných domᛰ. 
Rovnᆰ០ samotný dopravní charakter komunikace kategorie D1 (obytná zóna) pᖐedurაuje 
veᘐkerá veᖐejná prostranství v dané lokalitᆰ k pᖐednostnímu pohybu chodcᛰ pᖐed motorovou 
dopravou. Z tohoto pohledu je tedy § 7 vyhl. ა. 501/2006 Sb. naplnᆰn. Navíc v krátké 
docházkové vzdálenosti z lokality 101/z a v tᆰsném sousedství 102/z se nacházejí velké 
plochy stávajících veᖐejných prostranství – parkovᆰ upravených ploch veᖐejné zelenᆰ.  
 
 

Údaje o splnᆰní po០adavkᛰ na ochranu veᖐejného zdraví 
 

Pᖐedmᆰtného území se dotýká ochranné pásmo letiᘐtᆰ a radiolokaაního prostᖐedku 
a ochranné pásmo ku០elové plochy vzletových rovin (290, 300, 310 m.n.m.). Tato pásma 
nemají negativní vliv na veᖐejné zdraví v obou ᖐeᘐených lokalitách. Z hlediska ochrany 
veᖐejného zdraví není navrhovaná zástavba v obou lokalitách dotაena hlukovými pásmy 
a ochranným pásmem vzletového a pᖐistávacího prostoru pardubického letiᘐtᆰ vyplývajících 
z vydaných územních rozhodnutí ა.j. ÚSO 975/98/Chu ze dne 9.9.1998 a ა.j. ÚSO 444/98/Vg 
ze dne 25.6.1998.  
 Dalᘐí podmínky pro ochranu veᖐejného zdraví jsou podrobnᆰ uvedeny v kapitole A.6 
návrhu RP. 
 
 

Údaje o splnᆰní po០adavkᛰ na ochranu kulturních hodnot 
 

Celé území ORP Pardubice nále០í do oblasti s archeologickými nálezy. Obᆰ ᖐeᘐené 
lokality se nacházejí v ÚAN 3 – území s urაitou pravdᆰpodobností archeologických nálezᛰ. 
Pro stavebníky z toho plyne zákonná oznamovací povinnost a umo០nᆰní záchranného 
archeologického výzkumu. 
 Dalᘐí kulturní hodnoty, napᖐ. nemovité kulturní památky აi jejich ochranná pásma, se 
v daném území nenacházejí. 
 
 

Údaje o splnᆰní po០adavkᛰ na civilní a po០ární ochranu  
 
 Regulaაní plán provᆰᖐil zdroje rizik a polohy zón havarijního plánování dle 
Havarijního plánu Pardubického kraje. Obᆰ ᖐeᘐené lokality se nacházejí mimo zóny 
havarijního plánování, rovnᆰ០ nebyl zjiᘐtᆰn zdroj mo០ných rizik v jejich tᆰsné blízkosti. 
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Po០ární bezpeაnost lokality 101/z je zajiᘐtᆰna novým rozvodem pitné a po០ární vody, 
který je na stávající síᙐ napojen ve dvou bodech. V pᖐípadᆰ nutnosti uzavᖐení jednoho 
z pᖐívodᛰ tak bude lokalita zásobena po០ární vodou z druhého pᖐívodu. Na nových 
vodovodních rozvodech v lokalitᆰ budou osazeny tᖐi nové zdroje po០ární vody – nadzemní 
hydranty rozmístᆰné v souladu s ჀSN 73 0873. Pᖐíjezd vozidel HZS k objektᛰm je zajiᘐtᆰn 
navrhovanou komunikací ᘐíᖐky 4,5 m (s min. potᖐebnou prᛰjezdnou ᘐíᖐkou 3,5 m v místech 
zú០ených plochami parkovacích stání). 

V lokalitᆰ 102/z bude zajiᘐtᆰní potᖐebných zdrojᛰ po០ární vody ᖐeᘐeno dle konkrétního 
návrhu koncepce zástavby v samostatné dokumentaci. 
 Pro po០ární bezpeაnost konkrétních staveb rodinných domᛰ platí zásady uvedené 
v kapitole A.6.5 návrhu RP. 

ᖀeᘐená území obou lokalit se nacházejí mimo bezpeაnostní pásma závodu Explosia 
v Semtínᆰ. 

 
 
Údaje o splnᆰní po០adavkᛰ na ochranu pᖐed povodnᆰmi 

 
 Obᆰ ᖐeᘐené lokality le០í mimo záplavová území. Mo០nost lokálních záplav 
zpᛰsobených srá០kovými pᖐívaly je eliminována návrhem dostateაnᆰ kapacitní kanalizace.  

Problém zvýᘐeného odtoku vody z území na úkor pᖐirozené infiltrace je 
minimalizován stanovenými koeficienty zástavby, které jsou podstatnᆰ pᖐíznivᆰjᘐí ne០ 
hodnoty po០adované v § 21, odst. 3 vyhláᘐky ა. 501/2006 Sb. Celkovᆰ plochy zelenᆰ schopné 
pᖐirozené infiltrace pᖐevládají nad zastavᆰnými plochami. Dále je doporuაeno deᘐᙐovou vodu 
ze stᖐech RD pᖐed odtokem do kanalizace zdr០et na jejich pozemcích v akumulaაních jímkách 
umo០ᒀujících zálivky zahrad. 

 
 

Údaje o splnᆰní po០adavkᛰ na ochranu zemᆰdᆰlského pᛰdního fondu 
 
 Pᖐevá០ná აást pozemkᛰ ᖐeᘐené lokality 101/z je charakteru ZPF. V souladu se 
zákonem ა. 334/1992 Sb., o ochranᆰ zemᆰdᆰlského pᛰdního fondu, ve znᆰní pozdᆰjᘐích 
pᖐedpisᛰ, bude pᛰda v zastavᆰných plochách a plochách veᖐejné zelenᆰ ze ZPF trvale vyjmuta. 
Regulaაní plán konkrétnᆰ vymezuje plochy trvalého záboru ZPF u veᖐejných prostranství, 
tj. zpevnᆰných ploch komunikací vაetnᆰ parkovacích stání, chodníkᛰ a ploch veᖐejné zelenᆰ, 
a dále u konkrétnᆰ navr០ených ᖐadových rodinných domᛰ vა. souvisejících zpevnᆰných ploch. 
V ostatních plochách dotაených pozemkᛰ charakteru ZPF regulaაní plán vynᆰtí rovnᆰ០ 
uva០uje, rozsah záboru vᘐak bude stanoven a០ podle konkrétnᆰ navr០ených staveb, 
tj. solitérních rodinných domᛰ vა. souvisejících zpevnᆰných ploch a doplᒀkových staveb. 
V souladu s výᘐe uvedeným zákonem a podle podmínek pᖐísluᘐného orgánu ០ivotního 
prostᖐedí – ochrany ZPF bude v plochách vᘐech staveb ᖐeᘐené lokality sejmuta ornice 
a podorniაí, které budou deponovány v místᆰ staveb nebo jejich blízkosti a po dokonაení 
realizace vyu០ity ke zpᆰtnému ohumusování pozemkᛰ a sadovým úpravám.   
 V lokalitᆰ 102/z je pᖐevá០ná აást pozemkᛰ charakteru ostatních ploch. Výjimku tvoᖐí 
pozemky p.ა. 427/5 a 427/6, z hlediska ochrany ZPF platí pro tyto pozemky stejné zásady 
jako u lokality 101/z. Regulaაní plán konkrétnᆰ vymezuje pᖐedpokládanou plochu vynᆰtí 
pod budoucím chodníkem, ve zbytku pozemkᛰ s vynᆰtím ze ZPF rovnᆰ០ uva០uje (podle jejich 
konkrétního dotაení). S ohledem na velikost a tvar zbytkových ploch doporuაuje zábor tᆰchto 
pozemkᛰ v celých jejich plochách. 
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Zábory jsou graficky vyznaაeny ve Výkrese pᖐedpokládaných záborᛰ ZPF - B.3, a to 
vაetnᆰ kódᛰ BPEJ a jejich tᖐíd ochrany. Druh pozemkᛰ, vyu០ití a zpᛰsob ochrany jsou 
uvedeny v seznamu vᘐech dotაených pozemkᛰ v kap. A.1.4 návrhu RP. 
 
 
B.3.9 Výაet druhᛰ územních rozhodnutí, které regulaაní plán nahradí 
 

V lokalitᆰ 101/z nahradí regulaაní plán rozhodnutí o dᆰlení a scelování pozemkᛰ 
a rozhodnutí o umístᆰní stavby, a to u vᘐech staveb specifikovaných v kapitole A.11.  
 
 V lokalitᆰ 102/z regulaაní plán nenahradí ០ádné územní rozhodnutí. 
 
 
B.3.10  Údaje o splnᆰní pᖐípadného po០adavku na posuzování zámᆰru obsa០eného 

v regulaაním plánu na ០ivotní prostᖐedí podle zvláᘐtního právního pᖐedpisu, 
vაetnᆰ pᖐípadného po០adavku na posouzení vlivu zámᆰru na evropsky 
významnou lokalitu nebo ptaაí oblast 

 
 V rámci projednání zadání poᖐizovatel obdr០el stanovisko Krajského úᖐadu 
Pardubického kraje, odboru ០ivotního prostᖐedí a zemᆰdᆰlství zn. 29358/2011/O័PZ/Pce 
ze dne 2.5.2011, ve kterém pᖐísluᘐný orgán sdᆰlil, ០e pᖐedlo០ená koncepce nemᛰ០e mít 
významný vliv na vymezené ptaაí oblasti ani na evropsky významné lokality (dle § 45i odst.1 
zákona 114/1992 Sb., o ochranᆰ pᖐírody a krajiny, ve znᆰní pozdᆰjᘐích pᖐedpisᛰ).  
 Dále poᖐizovatel obdr០el stanovisko stejného orgánu zn. SpKrÚ45483/2011/O័PZ 
ze dne 7.6.2011, které dle zákona ა. 101/2001 Sb., o posuzování vlivᛰ na ០ivotní prostᖐedí 
a o zmᆰnᆰ nᆰkterých souvisejících zákonᛰ, ve znᆰní pozdᆰjᘐích pᖐedpisᛰ, uvádí, ០e zámᆰr 
výstavby rodinných domᛰ není zámᆰrem podle § 3 písm. a) zákona, proto០e není uveden 
v pᖐíloze ა. 1 k zákonu, a proto se na jeho posuzování nevztahují ustanovení zákona 
o posuzování vlivᛰ na ០ivotní prostᖐedí.  

Výᘐe uvedené po០adavky proto nejsou v návrhu regulaაního plánu v souladu se 
stanovisky O័PZ Krajského úᖐadu Pardubického kraje a zadáním RP posuzovány. 
 
 
B.3.11 Údaje o splnᆰní pᖐípadných po០adavkᛰ na územnᆰ plánovací smlouvu a dohodu 

o parcelaci 
 
Tyto po០adavky nejsou v zadání RP formulovány. 

 
 
B.3.12 Údaje o splnᆰní po០adavkᛰ na uspoᖐádání obsahu návrhu regulaაního plánu 

a obsahu jeho odᛰvodnᆰní s ohledem na charakter území a problémy k ᖐeᘐení 
vაetnᆰ mᆰᖐítek výkresᛰ a poაtu vyhotovení 

 
 Regulaაní plán je zpracován dle pᖐílohy ა. 11 k vyhláᘐce ა. 500/2006 Sb., o územnᆰ 
analytických podkladech, územnᆰ plánovací dokumentaci a zpᛰsobu evidence územnᆰ 
plánovací აinnosti. V souladu s dalᘐími po០adavky zadání obsahuje textová აást návrhu RP 
nároky na veᖐejnou dopravní a technickou infrastrukturu. Vyjádᖐení vlastníkᛰ této 
infrastruktury jsou obsa០eny v pᖐíloze D regulaაního plánu.  
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B.4 Komplexní zdᛰvodnᆰní ᖐeᘐení, vა. zdᛰvodnᆰní navr០ené urbanistické koncepce 
 
 

Komplexní zdᛰvodnᆰní ᖐeᘐení 
 

 Návrh ᖐeᘐení zástavby v lokalitách 101/z a 102/z vychází z podmínek a principᛰ 
stanovených územním plánem mᆰsta Pardubice a ze schváleného zadání regulaაního plánu, 
dále pak z analýzy charakteru území, jeho hodnot, problémᛰ a limitᛰ v podrobnostech 
místních, celomᆰstských i regionálních.  

V místním rozsahu byly posuzovány zejména prostorové vazby na stávající civilizaაní 
hodnoty v území, tj. na okolní sídliᘐtní zástavbu, obაanskou vybavenost a systém veᖐejných 
prostranství. Dále byly zkoumány hodnoty vyu០itelné pro zkvalitnᆰní ០ivotního prostᖐedí 
nových i souაasných obyvatel pᖐidru០ené აásti sídliᘐtᆰ. Jedná se o hodnoty pᖐírodního 
charakteru vyu០itelné pro krátkodobou rekreaci. Z tohoto pohledu je poloha obou ᖐeᘐených 
lokalit velmi atraktivní, neboᙐ v jejich blízkosti se nacházejí plochy mᆰstské zelenᆰ 
s parkovou úpravou, dále masiv lesa a v kontaktu s východní აástí lokality 101/z i volná 
krajina, byᙐ její rekreaაní potenciál je sní០en intenzívním zemᆰdᆰlským vyu០itím. Provᆰᖐeny 
byly rovnᆰ០ technické mo០nosti týkající se napojení na místní dopravní a technickou 
infrastrukturu. Z rᛰzných hledisek byla zkoumána kvalita ០ivotního prostᖐedí a ochrana zdraví 
obyvatel, co០ se odrazilo ve stanovení pᖐísluᘐných podmínek funkაní, ploᘐné a prostorové 
regulace, po០adavkᛰ na technické provedení nové zástavby, na po០ární bezpeაnost, na zpᛰsob 
nakládání s komunálním odpadem, atd. 

V celomᆰstském a regionálním mᆰᖐítku byly zkoumány vnᆰjᘐí vlivy s potenciálem  
mo០ných negativních dopadᛰ na ᖐeᘐené lokality. Jedná se zejména o provᆰᖐení polohy daného 
území vᛰაi rizikovým faktorᛰm stanovených zónami havarijního plánování, dále o vylouაení 
mo០nosti ohro០ení povodnᆰmi a o omezení vyplývající z pᖐítomnosti letiᘐtᆰ a smíᘐeného 
civilního a vojenského letového provozu na území ORP Pardubice. Provᆰᖐeny byly také 
polohy a zpᛰsob ochrany území s vyᘐᘐí pᖐírodní hodnotou, prvky ÚSES a kulturní hodnoty 
(ÚAN 3 – území s urაitou pravdᆰpodobností archeologických nálezᛰ). 

Z výᘐe uvedených komplexních prᛰzkumᛰ a rozborᛰ území vzeᘐla urbanistická, 
architektonická a technická koncepce návrhu regulaაního plánu. Pro obᆰ lokality byly 
stanoveny regulaაní podmínky funkაní, ploᘐné a prostorové. Lokalita 101/z byla dále 
koncepაnᆰ a technicky doᖐeᘐena, lokalita 102/z je s ohledem na dosud nejasné pᖐedstavy 
vlastníkᛰ pᖐedmᆰtných pozemkᛰ o budoucí koncepci zástavby ᖐeᘐena jen v obecné rovinᆰ, 
detailní ᖐeᘐení bude pᖐedmᆰtem jiné dokumentace (územní studie nebo dokumentace 
pro územní ᖐízení). 

 
 
Zdᛰvodnᆰní navr០ené urbanistické koncepce lokality 101/z 
 
Urbanistické ᖐeᘐení lokality 101/z vychází pᖐedevᘐím z vazeb na okolní sídliᘐtní 

obytnou zástavbu a na systém veᖐejných prostranství zajiᘐᙐující snadnou dostupnost obაanské 
vybavenosti a ploch urაených ke krátkodobé rekreaci. V urbanistickém návrhu jsou také 
zohlednᆰny podmínky vycházející z nadᖐazené územnᆰ plánovací dokumentace a schváleného 
zadání RP. Celkem je navr០eno 22 rodinných domᛰ ve formách odpovídajících okolní 
zástavbᆰ.  

V západní აásti lokality je navr០eno uskupení tᖐí ᖐadových rodinných domᛰ 
vymezujících veᖐejné prostranství malého námᆰstí. Toto námᆰstí je centrálním prostorem 
ᖐeᘐeného území s plochou vzrostlé veᖐejné zelenᆰ uprostᖐed. Dopravnᆰ je námᆰstí kᖐi០ovatkou 
tᖐí rᛰzných komunikaაních smᆰrᛰ. Jedním z nich je smᆰr výjezdu motorové dopravy z obytné 
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zóny na místní komunikaci Dubinská a odtud dále na navazující nadᖐazenou dopravní síᙐ. 
Dalᘐí dva smᆰry jsou urაeny pᖐedevᘐím pro pᆰᘐí – jihozápadní umo០ᒀuje pᖐístup k domᛰm 
s peაovatelskou slu០bou a u nich situovaných zastávek MHD, dále pak do systému ploch 
veᖐejných prostranství mᆰstské zelenᆰ provázaných s obაanskou vybaveností sídliᘐtᆰ Dubina. 
Zbývající jihovýchodní komunikaაní smᆰr umo០ᒀuje dopravní pᖐipojení pozemkᛰ nᆰkolika 
solitérních RD, a dále pᆰᘐí propojení s pᖐírodními hodnotami v území vyu០ívanými 
ke krátkodobé rekreaci (volná krajina, les). 

ᖀadové rodinné domy zároveᒀ svým hmotovým ᖐeᘐením a výᘐkovým osazením 
do terénu vytváᖐejí ០ádoucí pᖐechod od vícepodla០ní sídliᘐtní zástavby reprezentované domy 
s peაovatelskou slu០bou a obytnými domy za ul. Dubinská k nízkopodla០ní rozvolnᆰné 
zástavbᆰ solitérních rodinných domᛰ stávajících i novᆰ navr០ených ve východní აásti lokality.  

 
 
Zdᛰvodnᆰní navr០ené urbanistické koncepce lokality 102/z 

  
Urbanistická koncepce této lokality není s ohledem na dosud nejasné pᖐedstavy 

vlastníkᛰ pᖐedmᆰtných pozemkᛰ o budoucí koncepci zástavby ᖐeᘐena. 
 
 
 
B.5 Informace o výsledcích posuzování vlivᛰ na ០ivotní prostᖐedí, byl-li regulaაní 

plán posuzován, spolu s informací, zda a jak bylo respektováno stanovisko 
pᖐísluᘐného orgánu dle zvláᘐtního právního pᖐedpisu, popᖐípadᆰ zdᛰvodnᆰní, 
proა toto stanovisko nebo jeho აást nebylo respektováno 

 
Zámᆰr výstavby rodinných domᛰ není zámᆰrem podle § 3 písm. a) zákona 

ა. 101/2001 Sb., o posuzování vlivᛰ na ០ivotní prostᖐedí a o zmᆰnᆰ nᆰkterých souvisejících 
zákonᛰ, ve znᆰní pozdᆰjᘐích pᖐedpisᛰ, proto០e není uveden v pᖐíloze ა. 1 k tomuto zákonu. 
Z toho dᛰvodu se na jeho posuzování nevztahují ustanovení zákona o posuzování vlivᛰ 
na ០ivotní prostᖐedí. 
 
 
 
B.6 Vyhodnocení pᖐedpokládaných dᛰsledkᛰ navrhovaného ᖐeᘐení na zemᆰdᆰlský 

pᛰdní fond a pozemky urაené k plnᆰní funkce lesa 
 
B.6.1 Dᛰsledky navr០eného ᖐeᘐení pro zemᆰdᆰlský pᛰdní fond 
 

Zemᆰdᆰlská pᛰda je klasifikována prostᖐednictvím bonitovaných pᛰdnᆰ ekologických 
jednotek (BPEJ), tj. pᆰtimístným kódem vyjadᖐujícím klimatické, pᛰdní a morfologické 
pomᆰry. Kód zaᖐazuje pozemky do pᆰti tᖐíd ochrany ZPF. Dané pozemky v lokalitách 101/z 
a 102/z se nenacházejí v plochách nejcennᆰjᘐích pᛰd I. a II. tᖐídy ochrany, ale z velké აásti 
ve tᖐídᆰ IV., malá აást ve III. Toto zatᖐídᆰní se týká pᖐedevᘐím lokality 101/z, ve které je 
vᆰtᘐina pozemkᛰ vedena jako orná pᛰda, v lokalitᆰ 102/z jsou takto vedeny pouze dva malé 
pozemky. Navrhovanou zástavbou dojde k záboru ZPF v nezbytnᆰ nutné míᖐe. Pᖐedpokládá se 
trvalý zábor ploch veᖐejných prostranství, tj. zábor zpevnᆰnými plochami komunikací, 
parkovacích ploch, chodníkᛰ a zábor plochami veᖐejné zelenᆰ. Na soukromých pozemcích se 
tato problematika týká staveb rodinných domᛰ, gará០í, zpevnᆰných ploch teras, vjezdᛰ 
a dalᘐích doplᒀkových staveb umístᆰných v souladu s podmínkami stanovenými regulaაním 
plánem. 
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Zábory jsou graficky vyznaაeny ve Výkrese pᖐedpokládaných záborᛰ ZPF - B.3, a to 
vაetnᆰ kódᛰ BPEJ a jejich tᖐíd ochrany. Druh pozemkᛰ, vyu០ití a zpᛰsob ochrany jsou 
uvedeny v seznamu vᘐech dotაených pozemkᛰ v kap. A.1.4 návrhu RP. 
 
 
B.6.2 Dᛰsledky navr០eného ᖐeᘐení pro PUPFL 
 

Pozemky urაené k plnᆰní funkce lesa (viz Lesní zákon ა.289/1995 Sb.) se nacházejí 
v pomᆰrnᆰ krátké docházkové vzdálenosti z obou ᖐeᘐených lokalit, navr០ená zástavba vᘐak 
na nᆰ nemá pᖐímý vliv, neboᙐ s nimi není v pᖐímém kontaktu a nele០í ani v jejich ochranném 
pásmu (50 m). 
 
 
 
B.7 Vyhodnocení souladu se stavebním zákonem, obecnými po០adavky na vyu០ívání 

území, s cíli a úkoly územního plánování, zejména s charakterem území, a 
s po០adavky na ochranu architektonických a urbanistických hodnot v území 

 
Vyhodnocení souladu návrhu regulaაního plánu se stavebním zákonem, obecnými 

po០adavky na vyu០ívání území, s cíli a úkoly územního plánování, s charakterem území 
a s po០adavky na ochranu architektonických a urbanistických hodnot v území bude po jeho 
projednání provedeno poᖐizovatelem (§ 68 zákona 183/2006 Sb., o územním plánování a 
stavebním ᖐádu).  
  
 
 
B.8 Vyhodnocení souladu se stanovisky dotაených orgánᛰ podle zvláᘐtních právních 

pᖐedpisᛰ, popᖐípadᆰ s výsledkem ᖐeᘐení rozporᛰ a s ochranou práv a právem 
chránᆰných zájmᛰ dotაených osob 

 
Vyhodnocení souladu návrhu regulaაního plánu se stanovisky dotაených orgánᛰ podle 

zvláᘐtních právních pᖐedpisᛰ, popᖐípadᆰ s výsledkem ᖐeᘐení rozporᛰ a s ochranou práv 
a právem chránᆰných zájmᛰ dotაených osob bude po jeho projednání provedeno 
poᖐizovatelem (§ 68 zákona 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním ᖐádu). 
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