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TEXTOVÁ ČÁST 
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A.02 Majetkoprávní vztahy v území  

pozn. majetkoprávní vztahy jsou platné ke datu zpracování územní studie. 

 

Pozemky dotčené řešeným územím:  

k.ú. Lázně Bohdaneč 

p.č. Výměra [m2] Druh pozemku Vlastnické právo 

977/20 346 Orná půda Šindelář Václav 

977/25 508 Orná půda Salfická Ivana 

977/26 143 Orná půda Procházka Ladislav, Procházková Martina 

977/27 5 Orná půda Římskokatolická farnost Lázně Bohdaneč 

977/28 282 Orná půda Salfická Ivana 

977/29 88 Orná půda Kazilovský Miroslav 

977/30 87 Orná půda Kazilovský Miroslav 

977/31 46 Orná půda Šindelář Václav 

977/32 222 Orná půda Římskokatolická farnost Lázně Bohdaneč 

977/34 127 Trvalý travní porost Šindelářová Marie 

977/35 24 Orná půda Ginter Jaroslav, Ginter Jiří, Kazilovský František, Kazilovský 

Miroslav, Poláková Ivana, Spitzerová Alena 

977/36 12 Orná půda Kazilovský František, Kazilovský Miroslav, Poláková Ivana, 

Spitzerová Alena, Ing. Věříš Jindřich, Věříšová Cecilie 

977/37 1960 Orná půda Salfická Ivana 

977/38 10611 Orná půda Procházka Ladislav, Procházková Martina 

977/39 1595 Orná půda Majrych Vladimír, Majrychová Blanka 

977/40 6073 Orná půda Šindelář Václav 

977/41 28 Orná půda Šindelář Václav 

977/42 9547 Orná půda Friedlová Jana 

977/43 32 Orná půda Ginter Jaroslav, Ginter Jiří, Kazilovský František, Kazilovský 

Miroslav, Poláková Ivana, Spitzerová Alena 

977/44 31 Orná půda Kazilovský Miroslav 

977/46 14 Orná půda Kazilovský František, Kazilovský Miroslav, Poláková Ivana, 

Spitzerová Alena, Ing. Věříš Jindřich, Věříšová Cecilie 

977/47 214 Orná půda Šindelářová Marie 

977/48 9101 Orná půda Mgr. Synek Jiří 

977/49 8039 Orná půda Kábrtová Olga 

977/50 534 Orná půda Dobiášová Helena, Kreč Jan 

977/51 101 Orná půda Friedlová Jana, Kučerová Kateřina 

977/52 652 Orná půda Ing. Rambousek Pavel 

977/54 1095 Orná půda Jakubů Lukáš, Dis. 

977/57 72 Orná půda Kábrtová Olga, Mgr. Synek Jiří 

977/64 184 Orná půda Majrych Vladimír, Majrychová Blanka 

978/1 2852 Orná půda Salfická Ivana 

979 2615 Ovocný sad Hackenberg Antonín, Hackenberg Josef, Hackenbergová Markéta 

980/1 21667 Orná půda Štěpanovský Josef 

980/27 1451 Orná půda Štěpanovský Josef 

980/28 379 Orná půda Gabriel-Chemie Bohemia s.r.o. 

980/38 2500 Orná půda Město Lázně Bohdaneč 

980/39 1539 zahrada SJM Vašíček Pavel a Vašíčková Milena 

980/47 583 Orná půda Město Lázně Bohdaneč 

980/48 8369 Orná půda Římskokatolická farnost Lázně Bohdaneč 
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980/49 895 Orná půda Česká republika - Státní pozemkový úřad, Štěpanovský Josef 

980/50 7214 Orná půda Kazilovský Miroslav 

980/51 3513 Orná půda Kazilovský Miroslav 

980/52 785 Orná půda Ginter Jaroslav, Ginter Jiří, Kazilovský František, Kazilovský 

Miroslav, Poláková Ivana, Spitzerová Alena 

980/53 7626 Orná půda Římskokatolická farnost Lázně Bohdaneč 

980/54 608 Orná půda Šindelář Václav 

980/55 135 Orná půda Šindelář Václav 

980/56 741 Orná půda Římskokatolická farnost Lázně Bohdaneč 

980/57 134 Trvalý travní porost Šindelářová Marie 

980/58 83 Orná půda Kazilovský František, Kazilovský Miroslav, Poláková Ivana, 

Spitzerová Alena, Ing. Věříš Jindřich, Věříšová Cecilie 

980/61 128 Ostatní plocha Město Lázně Bohdaneč 

980/62 50 Ostatní plocha Město Lázně Bohdaneč 

985/1 385 Orná půda Kábrtová Olga 

991/3 558 Vodní plocha Gabriel-Chemie Bohemia s.r.o. 

991/4 12 Vodní plocha Gabriel-Chemie Bohemia s.r.o. 

991/6 31 Vodní plocha Zemědělské a obchodní družstvo "Bratranců Veverkových" Živanice 

991/7 88 Vodní plocha Gabriel-Chemie Bohemia s.r.o. 

991/8 392 Vodní plocha Česká republika - Státní pozemkový úřad 

991/9 293 Vodní plocha Šindelářová Marie 

991/10 47 Vodní plocha Šindelář Václav 

991/11 426 Vodní plocha Šindelářová Marie 

991/12 220 Vodní plocha Dobiášová Helena, Kreč Jan 

991/13 203 Vodní plocha Ing. Rambousek Pavel 

991/14 354 Vodní plocha Česká republika - Státní pozemkový úřad 

991/15 3 Vodní plocha Kábrtová Olga, Mgr. Synek Jiří 

992/3 223 Trvalý travní porost Zemědělské a obchodní družstvo "Bratranců Veverkových" Živanice 

993/2 91 Orná půda Sandner Jan, Sandnerová Ludmila 

993/3 6033 Orná půda Gabriel-Chemie Bohemia s.r.o. 

993/4 12997 Orná půda Štěpanovský Josef 

993/6 4420 Orná půda Římskokatolická farnost Lázně Bohdaneč 

993/7 10523 Orná půda Římskokatolická farnost Lázně Bohdaneč 

993/8 7300 Orná půda Římskokatolická farnost Lázně Bohdaneč 

993/9 8452 Trvalý travní porost Šindelářová Marie 

993/10 16489 Trvalý travní porost Šindelářová Marie 

993/11 363 Orná půda Římskokatolická farnost Lázně Bohdaneč 

993/12 7963 Orná půda Dobiášová Helena, Kreč Jan 

993/13 5003 Orná půda Římskokatolická farnost Lázně Bohdaneč 

993/14 13184 Trvalý travní porost Šindelářová Marie 

993/15 8187 Orná půda Ing. Rambousek Pavel 

993/16 253 Orná půda Ing. Rambousek Pavel 

993/17 15451 Orná půda Česká republika - Státní pozemkový úřad 

993/18 6099 Orná půda Město Lázně Bohdaneč 

993/19 3496 Orná půda Město Lázně Bohdaneč 

993/20 12163 Orná půda Bačina Jaroslav, Bačinová Marie 

993/23 502 Orná půda Bačinová Marie, Česká republika - Státní pozemkový úřad, SJM 

Knížek František a Knížková Jitka 

1001 137 Vodní plocha Sandner Jan, Sandnerová Ludmila 

1141/13 41 Ostatní plocha Bačina Jaroslav, Bačinová Marie 
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1141/14 6 Ostatní plocha Bačinová Marie, Česká republika - Státní pozemkový úřad, SJM 

Knížek František a Knížková Jitka 

 

Seznam vlastníků: 

vlastník adresa 

Bačina Jaroslav Langrova 22, 53341 Lázně Bohdaneč 

Bačinová Marie Langrova 22, 53341 Lázně Bohdaneč 

Česká republika - Státní pozemkový úřad Husinecká 1024/11a, Žižkov, 13000 Praha 3 

Dobiášová Helena Hradišťská 19, Ohrazenice, 53353 Pardubice 

Friedlová Jana U Bažantnice 701, 53803 Heřmanův Městec 

Gabriel-Chemie Bohemia s.r.o. K Lihovaru 172, 53341 Lázně Bohdaneč 

Ginter Jaroslav Škroupova 289, 53341 Lázně Bohdaneč 

Ginter Jiří č. p. 48, 28522 Pertoltice 

Hackenberg Antonín Šípkova 52, 53341 Lázně Bohdaneč 

Hackenberg Josef Luční 622, 53341 Lázně Bohdaneč 

Hackenbergová Markéta Luční 622, 53341 Lázně Bohdaneč 

Jakubů Lukáš, Dis. Pod Černým mostem 477, Podmoklice, 51301 Semily 

Kábrtová Olga Masarykovo nám. 46, 53341 Lázně Bohdaneč 

Kazilovský František Gočárova 579, 53341 Lázně Bohdaneč 

Kazilovský Miroslav K Lihovaru 66, 533 41 Lázně Bohdaneč 

Knížek František a Knížková Jitka A. Dvořáka 609, 53341 Lázně Bohdaneč 

Kreč Jan Hradišťská 19, Ohrazenice, 53353 Pardubice 

Kučerová Kateřina č. p. 96, 53341 Rohoznice 

Majrych Vladimír Číčová 40, 51741 Čermná nad Orlicí 

Majrychová Blanka č. p. 61, 56134 Výprachtice 

Město Lázně Bohdaneč Masarykovo nám. 1, 53341 Lázně Bohdaneč 

Poláková Ivana Družstevní 595, 53341 Lázně Bohdaneč 

Procházka Ladislav Šípkova 160, 533 41 Lázně Bohdaneč 

Procházková Martina Šípkova 160, 533 41 Lázně Bohdaneč 

Ing. Rambousek Pavel Olšová 203/6, Malšova Lhota, 50009 Hradec Králové 

Římskokatolická farnost Lázně Bohdaneč Masarykovo nám. 44, 53341 Lázně Bohdaneč 

Salfická Ivana Škroupova 346, 533 41 Lázně Bohdaneč 

Sandner Jan Zelené Předměstí, 53002 Pardubice 

Sandnerová Ludmila Smilova 1904, Zelené Předměstí, 53002 Pardubice 

Spitzerová Alena Luční 428, 53341 Lázně Bohdaneč 

Mgr. Synek Jiří Pod Zvonicí 2057/21, Nětčice, 69701 Kyjov 

Šindelář Václav Polská 1332, Bílé Předměstí, 530 03 Pardubice 

Šindelářová Marie Langrova 31, 533 41 Lázně Bohdaneč 

Štěpanovský Josef Kosinova 393, 53341 Lázně Bohdaneč 

Vašíček Pavel a Vašíčková Milena Ječná 419, 53341 Lázně Bohdaneč 

Ing. Jindřich Věříš Pod lipami 1985/21, Žižkov, 13000 Praha 

Věříšová Cecilie Langrova 31, 53341 Lázně Bohdaneč 

Zemědělské a obchodní družstvo "Bratranců Veverkových" 

Živanice 

č. p. 206, 53342 Živanice 

 

 

A.03 Předmět, obsah a cíle řešení 

Základním cílem územní studie je poskytnout územně plánovací podklad pro následnou změnu územního plánu. Předmětem řešení 

je prověřit možné budoucí využití plochy územní rezervy R6, vymezené v územním plánu Lázně Bohdaneč. Pozemky v ploše 
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označené kódem R6 jsou zařazeny do nezastavěného území (plochy zemědělské – NZ, plochy vodní a vodohospodářské - W), dále 

jsou součástí plochy územní rezervy s možným budoucím využitím označeným indexem SM = plocha smíšená obytná – městská. 

Úkolem územní studie je ověřit, zda je možné budoucí využití plochy R6 (SM) akceptovatelné z hlediska charakteru a struktury 

území, širších vztahů, kapacit infrastruktury, vazeb na okolní zástavbu, apod. 

Územní studie zajistí koordinaci rozvoje území, vazby na veřejnou infrastrukturu a okolní zástavbu, vymezí odpovídající rozsah 

veřejných prostranství a stanoví zásady urbanistické a architektonické kompozice.  Řešení bude koncipováno zejména s ohledem na 

polohu lokality ve struktuře města a zaměří se na následující požadavky: 

- Vymezení struktury veřejných prostranství 

- Vymezení stavebních pozemků a stanovení podmínek pro jejich využití. 

- Umístění a prostorové uspořádání staveb 

- Podrobnější členění ploch s rozdílným způsobem využití a stanovení podmínek pro jejich využití 

- Návrh veřejné zeleně ve vazbě na systém sídelní zeleně 

- Pořadí změn v území (etapizace) 

- Možnosti území ve vztahu k rozvoji rekreace a cestovního ruchu 

- Návrh systému zastavění s důrazem na zachování kvality bydlení 

- Koncepci prostorové organizace území zaměřenou zejména na vymezení veřejných prostranství a ploch pro novou 

zástavbu a ochranu stávajících ploch bydlení 

- Řešení veřejné infrastruktury, především technické a dopravní 

Jedním ze základních principů řešení bude vytvoření nové městské struktury svým charakterem odpovídající lázeňskému městu a 

její harmonické propojení se stávající zástavbou. Urbanistické řešení bude podřízeno poloze a významu lokality v organismu města.  

V urbanistických souvislostech bude zajištěna fyzická prostupnost území, dopravní řešení pro navržený způsob zastavění a funkční 

provázanost se zastavěným územím. 

 

A.04 Soupis použitých podkladů 

- Zadání územní studie zpracované pořizovatelem 

- Územní plán Lázně Bohdaneč 

- Územně analytické podklady pro ORP Pardubice (úplná aktualizace 2014) 

- terénní průzkum projektanta 

- projednávaná změna č. IB1 ÚP Lázně Bohdaneč 

- známé záměry v území 

 

A.05 Důvody pro pořízení územní studie, účel 

Pořízení územní studie ÚS – IX pro plochu územní rezervy R6 je uloženo Územním plánem Lázně Bohdaneč, který nabyl účinnosti 

dne 16.2.2013. 

Územní studie bude sloužit jako územně plánovací podklad pro změnu územního plánu Lázně Bohdaneč, která by měla prověřit 

možnost vymezení zastavitelné plochy v rozsahu plochy územní rezervy R6 s funkčním zařazením „SM = plocha smíšená obytná – 

městská“. 

 

A.06 Vyhodnocení splnění zadání 

Zadání územní studie bylo zpracováno pořizovatelem - Městský úřad Lázně Bohdaneč (se zajištěním kvalifikace smlouvou s Ing. 

Martinou Miklendovou). 

Požadavky na obsahové náležitosti stanovené v jednotlivých kapitolách zadání jsou řešením územní studie splněny. Dále jsou 

respektovány požadavky na formu zpracování. 
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A.07 Vyhodnocení souladu s cíli územního plánování 

Cíle územního plánování jsou uvedeny v § 18 zákona č. 183/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Řešení územní studie se týkají 

odst. 1, 2 a 4. 

(1) Cílem územního plánování je vytvářet předpoklady pro výstavbu a pro udržitelný rozvoj území, spočívající ve vyváženém vztahu 

podmínek pro příznivé životní prostředí, pro hospodářský rozvoj a pro soudržnost společenství obyvatel území a uspokojující potřeby 

současné generace, aniž by ohrožoval podmínky života generací budoucích. 

Územní studie vytváří předpoklady pro výstavbu a pro udržitelný rozvoj území koordinovaným vymezením stavebních pozemků 

určených zejména pro bydlení a vybavenost, pozemků veřejných prostranství a efektivního komunikačního systému.  Vyváženost 

podmínek pro příznivé životní prostředí, pro hospodářský rozvoj a pro soudržnost společenství obyvatel území je zajištěna návrhem 

polyfunkčního využívání území s důrazem na odpovídající rozsah veřejné infrastruktury a zelených ploch. 

(2) Územní plánování zajišťuje předpoklady pro udržitelný rozvoj území soustavným a komplexním řešením účelného využití a 

prostorového uspořádání území s cílem dosažení obecně prospěšného souladu veřejných a soukromých zájmů na rozvoji území. Za 

tím účelem sleduje společenský a hospodářský potenciál rozvoje. 

Úplnost a systematičnost řešení jsou jedny ze základních cílů územní studie. Využití území a jeho prostorové uspořádání je 

navrženo tak, aby bylo dosaženo maximální účelnosti. Při tom za účelné lze považovat např. uspořádání (řazení) stavebních 

pozemků, jejich obsluhu veřejnou infrastrukturou, dostupnost veřejných prostranství, dopravní napojení, apod., estetiku, apod. 

Potenciál území je identifikován zejména v jeho přímé vazbě na město, pěší dostupnosti centra a lázeňského areálu, blízkost krajiny 

a sportovního zázemí. 

(4) Územní plánování ve veřejném zájmu chrání a rozvíjí přírodní, kulturní a civilizační hodnoty území, včetně urbanistického, 

architektonického a archeologického dědictví. Přitom chrání krajinu jako podstatnou složku prostředí života obyvatel a základ jejich 

totožnosti. S ohledem na to určuje podmínky pro hospodárné využívání zastavěného území a zajišťuje ochranu nezastavěného 

území a nezastavitelných pozemků. Zastavitelné plochy se vymezují s ohledem na potenciál rozvoje území a míru využití 

zastavěného území. 

Územní studie chrání a rozvíjí základní hodnoty území, které spočívají zejména v hodnotách kulturních a civilizačních – navazující 

urbanistická struktura zástavby, realizovaná veřejná infrastruktura, dostupnost území, apod. Za přírodní hodnotou v území lze 

považovat koryto vodního toku Brožovka, s jehož revitalizací a zapojením do struktury veřejných prostranství návrh počítá.  

 

A.08 Prokázání potřeby vymezení zastavitelných ploch  

Vyhodnocení potřeby vymezení zastavitelných ploch je zpracováno s ohledem na účel územně plánovacího podkladu. Nejedná se 

tedy o vyhodnocení potřeby ve smyslu  § 53, odst. 5, písm. f) vyhodnocení účelného využití zastavěného území a vyhodnocení 

potřeby vymezení zastavitelných ploch.  

V letech 2011 – 2015 bylo v Lázních Bohdanči dokončeno celkem 92 bytů. V letech 2006 – 2010 byl celkový počet dokončených 

bytů 39. Průměrný roční počet dokončených bytů lze na základě údajů ve sledovaném období odhadnout v rozmezí 15 – 20. 

S ohledem na poměr bytů dokončených v rodinných a bytových domech (49/36) a předpokládané plošné nároky na bytovou 

jednotku (1 200 m2) je možné stanovit celkovou roční potřebu zastavitelných ploch. Odborným odhadem je stanovena průměrná 

roční potřeba v rozmezí 1,6 – 2,2 ha. Územní plán vymezil v roce 2013 celkem 10,76 ha zastavitelných ploch umožňujících bydlení. 

Je tedy zřejmé, že během 3 – 5 let může dojít k jejich vyčerpání a souvisejícímu převisu poptávky.  

Lze tedy konstatovat, že vymezení zastavitelné plochy je z hlediska potřeby zastavitelných ploch akceptovatelné. 
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B. ŘEŠENÉ ÚZEMÍ 

 

B.01 Širší vztahy 

Město Lázně Bohdaneč je součástí Hradecko pardubické aglomerace a přímo navazuje na administrativní území města Pardubice. 

Přes intenzivní proces integrace obcí v blízkosti Pardubic si Lázně Bohdaneč dosud zachovaly silnou autonomii a jedinečný 

charakter lázeňského města zasazeného v kultivované rybniční krajině. 

 

 

 

Půdorys města byl historicky formován osami významných komunikací, na jejichž křížení bylo vytýčeno pravidelné náměstí. Takto 

založené schéma determinovalo urbanistický vývoj města a lze jej považovat také za jedno ze základních východisek pro návrh 

urbanistické koncepce územní studie. 
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Řešené území tvoří část severního kvadrantu města vymezeného radiálami silnic I/36 a II/333. Současnou zástavbu v této části 

města reprezentují převážně individuální rodinné domy orientované na obě silnice. V jádrové části lokality (mimo řešené území) je 

územním plánem stabilizovaný výrobní areál a středisko technických služeb města, oba areály s předpokladem plošného rozvoje.  

 

 

 

Na severním okraji lokality podél Škroupovy ulice byla ve 30. letech založena vilová čtvrť. Na páteřní ulici postupně navázaly kolmé 

ulice Žitná, Ječná a Luční, které vytvořily základní kostru veřejných prostranství v severní části města.  

 

 

 

B.02 Stávající využití, charakteristika řešeného území  

Lokalita Na Průhonech má plochý, rovinatý charakter s mírným sklonem k protékajícímu toku Brožovky. Jedná se o vnitřní část 

území sevřeného zástavbou. Hranice řešeného území vytvářejí zadní trakty hospodářských zahrad obytných domů. 
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Dopravní napojení území je zajištěno z východní strany ze silnice II/333 (ulice Langrova), dále od severu ulicemi Žitná, Ječná, Luční 

a Polní. Pro přístup lze omezeně využít také ulici K Lihovaru, jejíž šířkové uspořádání ovšem neumožňuje kapacitní dopravní 

napojení.   

Územím procházejí nadzemní vedení VN 22 kV. 

Lokalita je v současnosti zemědělsky využívaná. Plochu tvoří převážně zemědělské pozemky (orná půda, trvalé travní porosty). 

Těžištěm území protéká částečně zatrubněný vodní tok Brožovka s mírně zahloubeným regulovaným korytem.  

Řešené území je v územním plánu Lázně Bohdaneč součástí nezastavěného území a je zařazeno do ploch s rozdílným způsobem 

využití „Plochy zemědělské (NZ)“ a „Plochy vodní a vodohospodářské (W)“. Pro tyto plochy jsou v územním plánu stanoveny 

odpovídající podmínky plošného a prostorového uspořádání. 

V řešeném území je současně vymezena plocha územní rezervy s možným budoucím využitím „Plochy smíšené obytné - městské 

(SM)“. Pro tuto plochu s rozdílným způsobem využití stanovuje územní plán následující podmínky plošného a prostorového 

uspořádání:  

Hlavní využití: 

- bydlení v bytových domech a v rodinných domech 

- občanské vybavení (kromě obchodního prodeje nad 1000 m2 prodejní plochy a hřbitova) 

Přípustné využití: 

- technická a dopravní infrastruktura související s hlavním nebo přípustným využitím a liniové stavby veřejné technické 

infrastruktury 

- zeleň 

- veřejná prostranství 

Nepřípustné využití: 

- není stanoveno 

Podmínky prostorového uspořádání: 

- míra využití území – max. 50 % 

- výšková hladina zástavby – max. 10 m 

 

C. NÁVRH URBANISTICKÉ KONCEPCE 

Návrh urbanistické koncepce je podkladem pro návrh územní studie, řeší širší území v souladu s urbanistickými zásadami 

s rozvahou vhodných zásahů do navazujících ploch zastavěného území s cílem ukázat ideální využití území. 

Základním cílem urbanistické koncepce je návrh využití území v severním kvadrantu města, přibližně vymezeném ulicemi Langrova, 

Šípkova a Škroupova s důrazem na jeho vhodné zapojení do stávající struktury města s vytvořením potřebných vazeb na navazující 

zastavěné území.  

 

C.01 Veřejná prostranství 

Je navrženo doplnění celoměstského systému rekreačních a sportovních ploch (městský park u hřbitova, lázeňský park, Masarykovo 

náměstí, golfový areál,…) o nové koncentrované plochy vegetace s rekreačním využitím a dále je podpořena jejich vzájemná vazba. 

V centru lokality je navrženo masivní veřejné prostranství vázané na revitalizovaný tok Brožovky, charakterem odpovídající 

městskému parku s přímou vazbu na volnou krajinu. Parkové cesty proměněny v krajinnou cestu zvýrazněnou alejí stromů pokračují 

dále do krajiny směrem ke sportovně rekreačním plochám golfového hřiště. 

Jako další výrazná plocha veřejného prostranství s vysokým podílem vegetačních ploch je navržena severojižní páteř při západní 

hranici lokality zajišťující kvalitní propojení rekreačních ploch s vazbou na Rajskou strouhu a na severu umístěných sportovně 

rekreačních ploch. Podstatný je návrh pěšího propojení lokality resp. jižního zakončení páteře s prostorem náměstí prostřednictvím 

farní zahrady. Velkou hodnotou a urbanistickým kompozičním prvkem je uplatnění průhledu na dominantu kostela.  
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Systém veřejných prostranství pro umístění komunikací je navržen s ohledem na možná a vhodná místa napojení na stávající 

dopravní infrastrukturu a efektivní obsluhu území včetně rezervních ploch v zastavěném území. 

Návrh zástavby počítá s převahou bydlení doplněného souvisejícími funkcemi, zejména občanským vybavením a veřejnou 

infrastrukturou. 

Občanské vybavení v centru lokality (vhodné např. pro obchod, služby, společenské a kulturní centrum, apod.) a stavby bytových 

domů jsou situovány s vazbou na větší veřejná prostranství se zvýšenou koncentrací vegetace (park). Zástavba je uvažována jako 

prostupná, plochy v okolí těchto staveb budou veřejné nebo poloveřejné. 

Zástavba občanského vybavení v jižní části území (vhodného např. pro stavbu mateřské školy apod.), zástavba vila domů a 

rodinných domů je neprostupná, je organizována do ucelených bloků vymezených veřejným prostranstvím komunikací. 

 

C.02 Zástavba 

Vnitřní uspořádání lokality je založeno na principu kombinace typologicky odlišných forem zástavby umožňující relativně široké 

spektrum využití v rámci podmínek stanovených územním plánem. Je uvažováno s výstavbou individuálních rodinných domů, 

dvojdomů, řadových domů, vila domů, bytových domů s aktivním parterem a občanského vybavení menšího měřítka. 

Struktura zástavby je navržena pro ověření kapacity území.  

 

C.03 Etapizace 

Využití území bude postupné ze severu i jihu ve směru od zastavěných ploch k centru lokality s vodním tokem Brožovka, tomu 

odpovídají etapy I. a II., III. etapa je možnou výhledovou etapou vymístění ploch výroby a skladování, jejich přestavby a využití pro 

smíšenou městskou zástavbu. III. etapu je možné přičlenit i předřadit jakékoli předchozí etapě. 

 

D. NÁVRH ÚZEMNÍ STUDIE 

 

D.01 Základní charakteristika návrhu 

Návrh územní studie vychází z návrhu urbanistické koncepce, omezuje se pouze na návrh v rámci hranic řešeného území lokality 

R6, kde návrhu urbanistické koncepce odpovídá. Vegetační plochy veřejných prostranství přiléhající k plochám výroby a skladování 

urbanistickou koncepcí určené k přestavbě (III. etapa) mají v návrhu územní studie izolační funkci. Návrh etapizace je omezen na 

dvě etapy. 

 

D.02 Stanovení podmínek pro pořízení změny územního plánu 

Cílem je vyloučit nekoncepční řešení zástavby rozvojové lokality, které by mohlo vést k výraznému narušení stávajícího charakteru 

sídla (záměrem je posílit danou identitu) a neefektivnímu využití území. 

Podmínky vymezených ploch pro změny v jejich využití 

V zastavitelných plochách budou vymezeny odpovídající plochy veřejných prostranství umožňující obsluhu ř území dopravní a 

technickou infrastrukturou.  

Bude zajištěna fyzická prostupnost území, souvisle zastavěné (oplocené) plochy budou členěny veřejně přístupnými pozemky. 

Prostorové uspořádání veřejných prostranství bude navrženo s ohledem na možnost obsluhy rezervních ploch v zastavěném území. 

Budou navržena veřejná prostranství mimo komunikace za účelem zvýšení kvality bydlení v rámci jednotlivých obytných celků. 

Zástavba bude od ploch výroby a skladování oddělena vegetačním pásem minimální šířky 15 m. 



ÚZEMNÍ STUDIE ÚS - IX (plocha územní rezervy R6) - LÁZNĚ BOHDANEČ 

11/15 

Minimální šířka veřejného prostranství (parku) podél toku Brožovka bude 70 m. 

Budou řešeny potřebné změny využití navazujících ploch v zastavěném území např. pro dopravní obsluhu. 

Podmínky plošného a prostorového uspořádání budou navrženy s ohledem na variabilitu zástavby  (typologie, výška, apod.), avšak 

vždy s ohledem na měřítko a strukturu navazující zástavby. 

Bude stanovena etapizace zástavby tak, aby byla zajištěna ochrana nezastavěného území. 

 

D.03 Dopravní infrastruktura 

Dopravní obsluha řešeného území bude zajištěna systémem navržených místních komunikací napojených na stávající dopravní 

skelet. Páteřní obslužná komunikace je navržena mezi ulicí Langrovou (silnicí II/333) a severní částí města (ulicí Škroupovou) na 

severovýchodním okraji zástavby. Z hlediska dopravního je srovnatelně významné kolmé propojení této komunikace se silnicí I/36 

v místě vyústění ulice J. Veselého. Tento komunikační kříž tvoří základní dopravní kostru lokality. Systém hlavních komunikací je 

doplněn ucelenou sítí obslužných komunikací převážně ortogonálního uspořádání s charakterem obytných zón. 

Doprava v klidu 

Parkování a odstavování vozidel rezidentů bude řešeno na vlastních pozemcích, hostinská stání budou řešena v profilech místních 

komunikací. 

Hromadná doprava 

Řešené území je v docházkové vzdálenosti pardubické MHD. Do Lázní Bohdanče je vedena trolejbusová linka č. 3. Zastávka Lázně 

Bohdaneč, točna je dostupná pro pěší. Systém hromadné dopravy zůstane zachován. 

Veřejná prostranství 

Páteřní komunikace jsou navrženy v profilech přesahujících minimální šířky veřejných prostranství požadované vyhláškou vyhl. č. 

501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využití území, ve znění pozdějších předpisů. Záměrem je mimo jiné koordinovat řešení s 

vedením sítí technické infrastruktury resp. jejich ochrannými pásmy. Součástí profilů místních komunikací jsou vegetační pásy. 

V jádrové části lokality jsou ve vazbě na vodní tok Brožovka a dále v jihozápadní části území navrženy koncentrované plochy 

veřejných prostranství. Jedním z koncepčních prvků je přímé propojení lokality s Masarykovým náměstím procházející 

stabilizovanou zástavbou v blízkosti fary.   

 

D.04 Technická infrastruktura 

Koncepce technické infrastruktury je s ohledem na účel územní studie řešena schematicky. Návrhem jsou prověřeny základní 

parametry systémů, dostupné kapacity, možnosti napojení, apod.  Upřesnění dílčích koncepcí bude předmětem navazujících stupňů 

projektových prací. 

Zásobování pitnou vodou 

Území bude zásobováno z veřejného vodovodu prostřednictvím nově vybudovaných řadů. Provozně je území rozděleno na dva 

oddělené celky. Východní část bude napojena na páteřní řad v ulici Langrova. Západní část bude zásobovaná ze stávajícího 

vodovodu v ulici Škroupova ((Ječná, Žitná, Polní, Luční).  Rozvody vody budou řešeny v rámci veřejných prostranství, vodovodní 

řady budou v maximální míře zokruhovány. 

Napojovací body na stávající síť budou upřesněny v navazujícím stupni projektování. Zajištění požární vody bude prioritně 

provedeno ze zdrojů mimo veřejný vodovod. 

Bilance – odborný odhad 

Rodinné domy 

Celková roční bilance potřeby vody pro rodinné domy  15 000 m3/rok. 

Bytové domy 

Celková roční bilance potřeby vody bytových domů  35 000 m3/rok. 
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Kanalizace splašková 

Odkanalizování území bude řešeno napojením na veřejnou oddílnou kanalizaci prostřednictvím prodloužených kanalizačních řadů. 

Realizace kanalizační sítě je rozdělena do několika samostatných etap dle potřeby a postupu výstavby. Gravitační systém 

odkanalizování lze kombinovat s kanalizací tlakovou dle podmínek v území. 

Bilance 

Celkové množství odpadních vod odpovídá bilanci pitné vody. 

Kanalizace dešťová 

Srážkové vody budou v maximální možné míře zadržovány na pozemcích. U navržených stavebních pozemků budou dešťové vody 

vsakovány na vlastních pozemcích. Voda z komunikací a zpevněných ploch bude v maximální možné míře likvidována na veřejných 

prostranstvích v území. Pro posouzení schopnosti území absorbovat potřebné množství srážkových vod bude v dalším stupni 

projektové dokumentace proveden hydrogeologický průzkum. V případě nevyhovujících podmínek pro vsakování dešťových vod 

bude navržena retenční nádrž s regulovaným odtokem do vodního toku Brožovka. 

Ochranná pásma 

Údaje o ochranných pásmech dle zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých 

zákonů, ve znění pozdějších předpisů (zákon o vodovodech a kanalizacích): 

(§ 23, odst. 3)  

Ochranná pásma jsou vymezena vodorovnou vzdáleností od vnějšího líce stěny potrubí nebo kanalizační stoky na každou stranu 

a) u vodovodních řadů a kanalizačních stok do průměru 500 mm včetně, 1,5 m,  

b) u vodovodních řadů a kanalizačních stok nad průměr 500 mm, 2,5 m,  

c) u vodovodních řadů nebo kanalizačních stok o průměru nad 200 mm, jejichž dno je uloženo v  

hloubce větší než 2,5 m pod upraveným povrchem, se vzdálenosti podle písmene a) nebo b) od vnějšího  

líce zvyšují o 1,0 m. 

Zásobování elektrickou energií 

Území bude zásobováno elektrickou energií z primárního systému vn prostřednictvím dvou nových distribučních trafostanic, které 

budou napojeny novým podzemním vedením na stávající nadzemní vn rozvody na vnějších hranicích lokality. Veškeré nadzemní 

elektrorozvody v řešeném území budou nahrazeny podzemním vedením.  

Elektroenergetická zařízení budou řešena v rámci veřejných prostranství. Návrh zásobování elektrickou energií je schematickým 

vyjádřením koncepce. Jeho upřesnění bude navrženo v dalším stupni projektové dokumentace. Požadovaný příkon (900 kVA) bude 

zajištěn převážně ze dvou nových distribučních trafostanic. Pro případné posílení výkonu je možné využít stávajících DTS 

umístěných na hranicích řešeného území (TS 287, TS 289, TS 753). S ohledem na plynofikaci území se nepředpokládá využití el. 

energie pro vytápění, ohřev vody, příp. vaření a lze tedy počítat s reálně nižší potřebou na úrovni 500 – 600 – 800 k VA. V případě 

potřeby realizace nové DTS je možné její umístění v plochách veřejných prostranství.  

Ochranná pásma 

Údaje o ochranných pásmech dle zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických 

odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů. 

(§ 46, odst. 3)  

Ochranné pásmo nadzemního vedení je souvislý prostor vymezený svislými rovinami vedenými po obou stranách vedení ve 

vodorovné vzdálenosti měřené kolmo na vedení, která činí od krajního vodiče vedení na obě jeho strany 

a) u napětí nad 1 kV a do 35 kV včetně 

 1. pro vodiče bez izolace 7 m 

 2. pro vodiče s izolací základní 2 m 

 3. pro závěsná kabelová vedení 1 m 

b) u napětí nad 35 kV do 110 kV včetně 

 1. pro vodiče bez izolace 12 m 

 2. pro vodiče s izolací základní 5 m 

c) u napětí nad 110 kV do 220 kV včetně 15 m 
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d) u napětí nad 220 kV do 400 kV včetně 20 m 

e) u napětí nad 400 kV 30 m 

f) u závěsného kabelového vedení 110 kV 2 m 

g) u zařízení vlastní telekomunikační sítě držitele licence 1 m 

(§ 46, odst. 5)  

Ochranné pásmo podzemního vedení elektrizační soustavy do napětí 110 kV a vedení řídicí a zabezpečovací techniky činí 1 m po 

obou stranách krajního kabelu; u podzemního vedení o napětí nad 110 kV činí 3 m po obou stranách krajního kabelu.  

(§ 46, odst. 6)  

Ochranné pásmo elektrické stanice je vymezeno svislými rovinami vedenými ve vodorovné vzdálenosti 

a) u venkovních elektrických stanic a dále stanic s napětím větším než 52 kV v budovách 20 m  

od oplocení nebo od vnějšího líce obvodového zdiva,  

b) u stožárových elektrických stanic a věžových stanic s venkovním přívodem s převodem napětí  

z úrovně nad 1 kV a menší než 52 kV na úroveň nízkého napětí 7 m od vnější hrany půdorysu  

stanice ve všech směrech,  

c) u kompaktních a zděných elektrických stanic s převodem napětí z úrovně nad 1 kV a menší  

než 52 kV na úroveň nízkého napětí 2 m od vnějšího pláště stanice ve všech směrech,  

d) u vestavěných elektrických stanic 1 m od obestavění 

Bilance 

Rodinné domy 

Bilance potřeby elektrické energie navrhované zástavby   280 kW 

Bytové domy 

Bilance potřeby elektrické energie navrhované zástavby  570 kW 

Veřejné osvětlení 

V území bude realizováno veřejné osvětlení v souladu s platnými právními předpisy. Rozvody a stožáry veřejného osvětlení budou 

realizovány v plochách veřejných prostranství. 

Zásobování plynem 

Řešené území bude napojeno na stávající STL plynovodní síť prostřednictvím prodloužených plynovodních řadů. Napojení je možné 

realizovat v ulicích Langrova, K Lihovaru, Škroupova, Ječná, Žitná, Luční a Polní podle aktuální potřeby a v souvislosti s etapizací 

výstavby. Kapacita plynovodů a regulačních stanic VTL/STL je vyhovující.  

Bilance potřeby plynu 

Rodinné domy 

Z předpokladu odběru plynu pro vaření, přípravu TUV a vytápění je celková bilance potřeby plynu pro rodinné domy 350 000 m3/rok. 

Bytové domy 

Za předpokladu odběru plynu pro vaření, přípravu TUV a vytápění je celková bilance potřeby plynu pro bytové domy 580 000 

m3/rok. 

Nakládání s odpady 

Plochy pro eventuální umístění sběrných nádob na separovaný odpad je doporučeno umísťovat v souladu se zákonem č. 185/2011 

Sb. na veřejných prostranstvích s ohledem na snadný přístup vozů zajišťujících jejich obsluhu. Prostor pro umístění nádob na 

komunální odpad bude vymezen na vlastních pozemcích staveb. 
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D.05 Výsledky projednání územní studie s dotčenými orgány a správci sítí 
 

Vyjádření DO a správců sítí jsou součástí dokladové části dokumentace. 

 

1. Krajský úřad Pardubického kraje, odbor životního prostředí a zemědělství 

 

Podle ustanovení § 11 odst. 2 písm. a) zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší a souvisejících předpisů nejsou z hledisek zájmů 

sledovaných orgánem ochrany ovzduší Krajského úřadu pardubického kraje k předložené územní studii žádné další požadavky nad 

rámec požadavků vyplývajících ze Zásad územního rozvoje Pardubického kraje a územně analytických podkladů. 

Z hlediska zvláštně chráněných území, lokalit soustavy natura 2000, zvláštně chráněných druhů rostlin a živočichů i regionálního 

územního systému ekologické stability, které jsou v kompetenci Krajského úřadu Pardubického kraje, orgánu ochrany přírody a 

krajiny, není proti návrhu územního plánu zásadních námitek. 

Souhlas k regulačnímu plánu dle § 5 odst. 2 zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, v platném znění, je 

plně v působnosti obecních úřadů obcí s rozšířenou působností, v tomto případě magistrátu města Pardubic. 

Podle ustanovení §48a odst. 2 písm. a) zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění 

pozdějších předpisů není připomínek.  

 

2. Krajský úřad Pardubického kraje, odbor dopravy a silničního hospodářství 

 

Krajský úřad Pardubického kraje, odbor dopravy a silničního hospodářství jako silniční správní úřad ve věcech silnic I. třídy dle § 40 

odst. 3) zákona č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích ve znění pozdějších předpisů nemá k předložené územní studii 

zásadních námitek. 

 

3. Magistrát města Pardubic, odbor dopravy 

 

Úřad sděluje, že k uvedenému záměru nevydá závazné stanovisko, neboť k tomu není dle příslušného zákona oprávněn. 

 

4. Magistrát města Pardubic, odbor životního prostředí 

 

Z hlediska nakládání s odpady podle § 79 odst. 4 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů není ke 

studii připomínek. 

Z hlediska zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny v platném znění není ke studii připomínek. 

Z hlediska zákona č. 289/1995 Sb., o lesích není ke studii připomínek. 

Ve vztahu k zásobování vodou a odvádění produkovaných odpadních vod respektovat koncepci Plánu rozvoje vodovodů a 

kanalizací Pardubického kraje. Vody z atmosférických srážek budou likvidovány zásakem v dotčeném území. 

 

5. Ministerstvo zdravotnictví 

 

Ministerstvo zdravotnictví - Český inspektorát lázní a zřídel sděluje, že z hlediska ochrany přírodních léčivých zdrojů a přírodních 

léčebných lázní k předložené územní studii ÚS - IX připomínky. 

 

6. Hasičský záchranný sbor Pardubického kraje 

 

Úřad sděluje, že k uvedenému záměru nevydá závazné stanovisko, neboť k tomu není dle příslušného zákona oprávněn. 

 

7. Krajská hygienická stanice Pardubického kraje 

 

KHS s návrhem územní studie souhlasí. 

V dalších stupních projektové dokumentace KHS požaduje doložit splnění platných hygienických limitů hluku z provozu na stávající 

silnici č. II/333, a to u pozemků, které budou situovány nejblíže směrem ke stávající silnici č. II/333. 
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8. ČEZ Distribuce, a.s. 

 

ČEZ Distribuce, a.s. s návrhem územní studie souhlasí. 

 

9. Ředitelství silnic a dálnic ČR 

 

Připojení řešených ploch na silnici I. Třídy  I/36 bude řešeno pomocí stávajících a navržených místních komunikací. 

Vymezením nových zastavitelných ploch SM dle předložené územní studie dojde k nárůstu generované dopravy na silnici I/36. Za 

předpokladu, že stupeň kvality dopravy na stávající silnici I/36 bude v důsledku nárůstu generované dopravy překračovat požadavek 

ČSN, tzn. dojde-li k podstatnému nárůstu zatížení části silnice, jejíž stavební nebo dopravně technický stav tomuto nárůstu 

neodpovídá, bude ŘSD ČR postupovat podle §39 zákona č.13/1997 Sb. v platném znění, tzn. osoba, které nárůst způsobila, je 

povinna uhradit náklady spojené s nezbytnou úpravou dotčené části silnice. 

 

10. Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s. 

 

Striktně dodržet oddílnost odkanalizování – dle stávajícího systému veřejné kanalizace budou vypouštěny pouze splaškové vody. 

Samostatně bude řešeno nakládání s dešťovými vodami (zásak, retence, odvádění vod dešťovou kanalizací, využití zatrubněné 

vodoteče Brožovka, vyrovnávací nádrže, rybník apod.) 

V dalších fázích budou zhodnoceny srážkoodtokové poměry v širším území a provede se hydrogeologické posouzení vsakovacích 

možností a retence území – vliv úrovně hladiny podzemní vody na systém splaškové kanalizace. 

Splašková kanalizace bude ochráněna před napojením a průsaky balastních vod. 

V následujících stupních projektové dokumentace budou navrženy trasy splaškové kanalizace a zejména jejich směry toku 

s ohledem na sklony území, úroveň hladiny podzemní vody a křížení s melioracemi a drobnými vodotečemi. 

Pro výstavbu kanalizace budou použity materiály s min. SN 12 (kameninové potrubí ukládané do betonového sedla, PVC trouby 

Quantum). 

Vodovodní řady budou v oblasti zokruhovány a v následujícím stupni dokumentace se upřesní napojovací body na stávající síť. 

Uvažovaný materiál vodovodního potrubí PE 100 SDR 17 min. Dn 90. 

Zajištění požární vody bude prioritně provedeno ze zdrojů mimo veřejný vodovod – tento zajistí potřeby ve výši jeho kapacit. 

 

11. RWE GasNet, s.r.o. 

 

Požadavek respektovat stávající plynárenská zařízení včetně jejich ochranných a bezpečnostních pásem v souladu se zákonem 

č.458/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů 

Zapracován požadavek zakreslení plynárenského zařízení v aktuálním stavu v detailech části ÚS. 

Zástavbu cca 123 RD, 15 vila domů a 27 bytových domů dl ÚS IX Lázně Bohdaneč lze napojit na stávající STL plynovody PE dn 90 

a PE dn 50 na severu, jihu a západě uvažované lokality STL plynovody PE dn 63, přípojky budou v PE dn 32. 
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