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TEXTOVÁ ČÁST
	
1. ZADÁNÍ
	
Územní	studie	je	zpracována	na základě	objednávky	zástupců	obce	Rohovládova	
Bělá	na podkladě	zadání	vydaného	Magistrátem	města	Pardubic,	Odborem	hlavní-
ho	architekta.	Studie	bude	sloužit	jako	územně	plánovací	podklad	pro	rozhodování	
v území.	Řešené	území	je	tvořeno	plochou	dvou	lokalit,	které	jsou	označeny	v územ-
ním	plánu	obce	Rohovládova	Bělá	jako	plochy	změn	na BI	–	bydlení	v rodinných	
domech	–	městské	a příměstské	s indexací	Z9	a Z12.	Lokalita	Z9	je	ve vlastnictví	
soukromého	investora,	část	lokality	Z12	je	v majetku	obce.		
	
Plocha řešeného území:	
Z9	 	 8 958	m2

Z12		 19 008	m2

	
2. PODKLADY PRO ZPRACOVÁNÍ ÚZEMNÍ STUDIE
	
×	 požadavky	vydané	Magistrátem	města	Pardubic	–	Odborem	hlavního	architekta,		
	 Oddělení	územního	plánování	
×	 výřez	digitální	katastrální	mapy		
×	 územní	plán	obce	v digitální	podobě	na webových	stránkách	
	
CHARAKTERISTIKA	ŘEŠENÉHO	ÚZEMÍ
	
Vymezení řešeného území
Lokalita	se	nachází	v jihozápadní	části	obce	Rohovládova	Bělá.	Ze	severu	je	ohra-
ničena	bytovými	domy	a silnicí	vedoucí	na obec	Vyšehněvice.	Východní	strana	je	
ohraničena	původní	venkovskou	zástavbou.	Jih	lokality	je	otevřen	do polí.	
	
Charakteristika území
Řešené	území	bylo	využíváno	k zemědělským	účelům.	Povrch	je	rovinatý,	mírně	se	
svažující	k jihu,	se	zlomem	mezi	lokalitami	Z9	a Z12.	Území	se	nachází	v klidové	
části	obce	izolované	okolní	zástavbou	od hlavních	komunikací	s příjemnou	orientací	
na jih.	Devizou	lokality	je	napojení	na blízkou	dálnici	D11	spojující	Prahu	a Hradec	
Králové,	včetně	blízkosti	k Pardubicím.	
	
Ochranná pásma
Při	řešení	studie	bylo	respektováno	ochranné	pásmo	vysokého	napětí	procházející	
lokalitou	Z12.	Rovněž	byl	do studie	zahrnut	výpočet	hluku	od navrhované	komuni-
kace	R1	ovlivňující	lokalitu	Z9.	
	
ŠIRŠÍ	VZTAHY
	
Obec	Rohovládova	Bělá	se	nachází	na území	okresu	Pardubice	a náleží	pod	Pardubic-
ký	kraj.	Příslušnou	obcí	s rozšířenou	působností	je	rovněž	krajské	město	Pardubice.	
Obec	Rohovládova	Bělá	se	rozkládá	asi	dvacet	kilometrů	západně	od centra	Pardu-
bic,	cca	7	km	severozápadně	od nejbližšího	města	Lázně	Bohdaneč		a		5	km	od při-
vaděče	na dálnici	D11,	umožňujícího	rychlé	a bezproblémové	napojení	na Prahu	
a Hradec	Králové.	Trvalý	pobyt	na území	této	menší	obce	má	nahlášeno	přibližně	
500	obyvatel.		
	
URBANISTICKÁ	A ARCHITEKTONICKÁ	KONCEPCE
	
Urbanistická	koncepce	vychází	z tvarů	parcel	a možnosti	dopravního	napojení,	které	
je	předurčené	bezproblémovým	protažením	komunikace	od nové	zástavby	řado-
vých	domů.	Vzhledem	k protáhlému	tvaru	řešeného	území	byla	vytvořena	páteřní	
komunikace	podél	níž	jsou	umísťovány	individuální	rodinné	domy.	Ve vzdálenosti	

6	m	od desetimetrového	koridoru	komunikace	obsahujícího	jízdní	pruhy	a veřejný	
prostor	je	dána	stavební	čára,	která	sceluje	lokalitu	a vnáší	řád	do zástavby,	která	je	
definována	dle	ÚP	(jedná	se	o rodinné	domy,	o výšce	max	2	NP	+	podkroví).	Výjimku	
tvoří	parcely	s označením	2.5	a 2.2,	které	jsou	ovlivněny	ochranným	pásmem	VN.	
V případě	zachování	současného	nadzemního	vedení	nemusí	navrhované	domy	
na těchto	parcelách	respektovat	zadanou	uliční	čáru.	V případě,	že	však	dojde	k od-
stranění	nadzemního	vedení	VN	ještě	před	započetím	výstavby	domů,	musí	domy	
zadanou	uliční	čáru	respektovat!		Dodržování	stavební	čáry	vytváří	model	výstavby	
při	komunikaci,	který	je	charakteristický	pro	většinu	obcí	včetně	Rohovládovy	Bělé.
	
Na parcelách	jsou	rovněž	zadány	minimální	odstupové	vzdálenosti	od sousedních	
parcel	3,5	m,	zajišťující	stejnou	využitelnost	všech	navržených	parcel.	Navrhované	
řešení	rovněž	počítá		s případným	dalším	rozšiřováním	lokality	pro	bydlení	směrem		
jižním	a vytváří	prostorové	rezervy	pro	napojení	komunikací.	Pro	veřejné	prostory	
je	využíván	10m	koridor	komunikace	s odstavnými	parkovacími	plochami	v lokalitě	
Z12	a koncová	trojúhelníková	parcela	je	využita	pro	výsadbu	stromů	s příležitost-
ným	posezením	či	malým	dětským	hřištěm.
	
Dopravně	je	celá	lokalita	řešena	jako	obytná	zóna	s koncovým	obratištěm,	které	je	
možné	případně	protáhnout	a zokruhovat	přes	rozvojovou	lokalitu	Z11.	
V území	lze	umisťovat	rodinné	domy,	které	nejsou	v rozporu	s vyhláškou	obce	a sta-
vebním	zákonem	včetně	souvisejících	předpisů.		
	
Druh a účel umisťovaných staveb
Druh	výstavby	v dané	lokalitě	je	dán	vyhláškou	územního	plánu	obce	Rohovládova	
Bělá,	ve kterém	je	lokalita	označena	indexem	BI	-	mělo	by	se	tudíž	jednat	většinou	
o individuální	rodinné	domy.	Jiné	přípustné	funkce	jsou	dány	rovněž	vyhláškou	
obce,	nesmí	narušit	klidový	charakter	lokality.		Osazení	na pozemek	je	dáno	staveb-
ní	čarou	a odstupovými	vzdálenostmi	od hranic	sousedních	pozemků.	Míra	zastavě-
nosti	nesmí	přesáhnout	30	%	plochy	parcely.	
	
Regulativy dle UP
Do ploch		s označením	BI	se	dle	platného	územního	plánu	se	zahrnují	zejména	
pozemky	rodinných	domů,	pozemky	související	dopravní	a technické	infrastruktury	
a pozemky	veřejných	prostranství.	Součástí	plochy	bydlení	mohou	být	pozemky	dal-
ších	staveb,	které	nesnižují	kvalitu	prostředí	a pohodu	bydlení	ve vymezené	ploše,	
jsou	slučitelné	s bydlením	a slouží	zejména	obyvatelům	v takto	vymezené	ploše.	

Přípustné	využití	BI:
×	 bydlení	v rodinných	domech	(individuální,	dvojdomy	a řadové	domy,	viladomy)		
	 s užitkovými	a okrasnými	zahradami,	garáže	jednotlivé	
×	 stavby	a zařízení	souvisejícího	občanského	vybavení	(stavby	a zařízení	maloob-
	 chodu,	ubytovací,	veřejné	správy	a administrativy,	zdravotnické	a sociální	péče,		
	 kulturní	místního	významu)	
×	 stavby	a zařízení	pro	související	dopravní	a technickou	infrastrukturu,	veřejná		 	
	 prostranství,	odstavné	a parkovací	plochy	sloužící	obyvatelům	vymezené	plochy		
	 a souvisejícím	stavbám	a zařízení	
×	 dětská	hřiště,	veřejná	zeleň	
×	 stavby	pro	rodinnou	rekreaci
	
Nepřípustné	využití:
×	 stavby	pro	průmyslovou	výrobu	a skladování,	zemědělské	stavby	
×	 čerpací	stanice	pohonných	hmot	
×	 hromadné	a řadové	garáže
	
Podmíněné	využití:
×	 bytové	domy	
×	 výstavba	v lokalitách	Z4,	Z9	a Z12	je	přípustná	po prokázání	dodržení	
	 hygienických	limitů	hluků	z navrženého	obchvatu	silnice	I/36



Prostorové	uspořádání:
×	výšková	regulace	zástavby	–	max.	2.NP	+	podkroví	
×	koeficient	zastavění	pozemků	–	30%
	
Funkční plocha v území:
Z9	/	 komunikace	 				828	m2

	 veřejná	zeleň	 				284	m2

	 parcely	 7 846	m2	 8RD	 	
	
Z12	/	 komunikace	 		1 562	m2

	 veřejná	zeleň	 		1 880	m2

	 parcely	 15 566	m2	 8RD	
	
	
NÁVRH	ŘEŠENÍ	DOPRAVY
	
Páteřní	obslužná	komunikace	je	napojena	na stávající	místní	slepou	komunikaci	
na p.p.č.	544/2	u lokality	Z9.	Tato	páteřní	komunikace	je	navržena	jako	obytná	zóna	
s vjezdem	přes	široký	příčný	práh,	se	zvýšenými	plochami	křižovatek	a s použitím	
zpomalovacího	prvku	–	zúžení	komunikace	na 3,5	m.	Takto	navržená	obytná	zóna	
obsluhuje	jak	lokalitu	Z9,	tak	lokalitu	Z12.	Komunikace	je	navržena	jako	slepá,	
s úvraťovým	obratištěm	(pro	otáčení	vozidel	hasičů	a vozidel	pro	svoz	odpadu)	
na konci	lokality	Z12.	Pro	možnost	napojení	budoucích	rozvojových	ploch,	které	
nejsou	zahrnuty	v současně	platném	ÚP	obce,	jsou	navrženy	dvě	rezervy	na začátku	
a konci	lokality	Z12	s šířkou	veřejného	prostranství	10	m.	Šířka	veřejného	prostran-
ství	pro	lokalitu	Z9	je	navržena	min.	8	m,	pro	lokalitu	Z12	min.	10	m.
	
Stávající	komunikace,	na kterou	je	připojená	nově	navržená	obslužná	páteřní	
komunikace,	je	obousměrná	dvoupruhová	šířky	5,5	m	s jednostranným,	výškově	
odděleným	chodníkem	pro	pěší	šířky	1,5	m.	Kapacita	stávající	komunikace	(9	tis.	
vozidel/24	hodin)	vyhoví	s velkou	rezervou	pro	připojení	nové	zátěže	z lokality	Z9	
a Z12.	Pro	připojení	se	uvažuje	s přidanou	intenzitou	dopravy	cca	100	vozidel/24	
hodin.		
	
Doprava v klidu	
Odstavná	a parkovací	stání	pro	obě	lokality	vč.	jejich	počtu	budou	řešena		dle	ČSN	
73 6110	+	změna,	a to	tak,	že	odstavná	stání	budou	umístěna	na soukromých	parce-
lách	jednotlivých	RD,	a parkovací	stání	budou	součástí	veřejných	prostranství.	
	
Pěší doprava a cyklostezky
Řešené	území	je	dopravně	navrženo	jako	obytná	zóna,	kde	zpevněná	plocha	v jedné	
úrovni	slouží	pro	společný	pohyb	chodců	i vozidel.	Pěší	využívají	celý	pás	včetně	
zeleně.	Cyklostezky	se	v řešené	obci	nevyskytují.	
	
Návrh řešení zeleně v území 
Pro	zeleň	je	využita	volná	plocha	v komunikačním	koridoru,	kde	by	se	mělo	jednat	
zejména	o nízkou	travní	zeleň	z důvodu	umístění	technické	infrastruktury.	Pro	
vzrostlou	zeleň	je	vymezena	trojúhelníková	parcela	ve východní	části	lokality	Z12	
využita	pro	výsadbu	stromů	s příležitostným	posezením	či	malým	dětským	hřištěm.	
	
	
TECHNICKÁ	INFRASTRUKTURA
	
Elektroenergetika
Napojovací	bod	nízkého	napětí	je	navržen	u stávající	stožárové	trafostanice	na p.p.č.	
35/8,	a odtud	kabelovým	rozvodem	do lokality	Z12	a Z9	se	zaokruhováním	do stá-
vajícího	rozvodu	u p.p.č.	33/10.

	

Vodovod
Dle	projednání	s VAK,	a.s.,	Pardubice,	bude	nový	vodovod	napojen	na stávající	řad	
u p.p.č	33/10.	V lokalitě	je	vodovod	umístěn	v komunikaci	a výhledově	se	počítá	
s jeho	zaokruhováním	na stávající	vodovod	podél	navrhované	kanalizace	na p.p.č.	
35/14.	Z tohoto	nového	vodovodního	řadu	budou	pomocí	přípojek	napojeny	jednot-
livé	parcely	RD.	
	
Kanalizace
V lokalitě	Z9	bude	částečně	kanalizace	gravitační,	částečně	výtlak.	Lokalita	Z12	
bude	odkanalizována	pouze	gravitačním	kanalizačním	řadem.	Do těchto	kanalizač-
ních	řadů	budou	pomocí	přípojek	napojeny	jednotlivé	parcely	RD.	Obě	nové	kanali-
zace	se		napojují	do stávajícího	kanalizačního	rozvodu	v majetku	obce.		
	
Plyn
Dle	projednání	s VČP	Net,	a.s.,	Pardubice,	byl	určen	napojovací	bod	na stávajícím	
STL	plynovodu	mezi	objekty	st.p.č.	164	a st.p.č.	191.	Z určeného	napojovacího	bodu	
bude	plyn	zaveden	nejdříve	do lokality	Z12,	a odtud	do lokality	Z9.	Z tohoto	řadu	
budou	jednotlivé	parcely	RD	napájeny	pomocí	přípojek	ukončených	v plynoměrném	
sloupku	na hranici	parcel.	
	
Slaboproud
Do lokality	Z9	i Z12	je	navrženo	rozšíření	sítě	slaboproudu	v majetku	fy	Telefónica	
O2	v souběhu	s navrženými	kabely		veřejného	osvětlení.		
	
Veřejné osvětlení
Je	navrženo	jako	rozšíření	stávajícího	rozvodu	veřejného	osvětlení	v obci	tak,	aby	
byla	splněna	osvětlenost	dle	normy	ČSN	CEN/TR	13201-1	a 13201-2.	Dále	je	navr-
žen	pro	posílení	napájení	V.O.	nový	napojovací	bod	v místě	stožárové	trafostanice	
na p.p.č.	35/8.


















