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1 základní údaje  
 
 název: Územní studie ÚS-II (Z8+P8+K6+K12) v Lázních Bohdaneč 
 místo: Lázně Bohdaneč 
 pořizovatel: Magistrát města Pardubic, Pernštýnské nám. 1/1, 530 02 Pardubice I-Staré Město  
 oprávněná úřední osoba:  Ing. arch. Mariana Zmítková 
 investor: B O N Z O s.r.o., Masarykovo náměstí 55, Chrudim IV, 537 01 

zhotovitel:   Ing. arch. Karel THÉR, Čs. armády 474, 537 01 Chrudim 4, tel.: 603 807 027 
spolupráce:  Ing, arch. Tomáš Kondras 
dopravní řešení:  Ing. Radek Michlík, VIAPROJEKT s.r.o., Jižní 870, Hradec Králové, 500 03 

 datum: březen 2022 
 stupeň: územní studie 
 
 
2 vymezení řešeného území 

 
Lokalita je vymezena v územním plánu plochami s označením Z8, P8, K6 a K12 s podmínkou zpracování územní studie ÚS – II 
pro tuto lokalitu. 
Území, které má být řešeno územní studií navazuje svojí východní hranicí na stávající zástavbu izolovaných rodinných domů s 
ortogonální uliční sítí napojenou na silnici II/333. Jižní hranice předmětného území, která je dle územního plánu tvořena plochami 
smíšeného nezastavěného území hraničí s Rajskou strouhou. Západní hranice, která je tvořena také plochami smíšeného 
nezastavěného území a částečně plochou ochranné zeleně hraničí se stabilizovanou plochou zemědělskou. Severní hranice 
předmětného území navazuje na jižní hranice zastavěných stavebních pozemků izolovaných rodinných domů kolem silnice II/333. 
Západním směrem ve vzdálenosti cca 100 m od předmětné lokality leží dle územního plánu zastavitelná plocha Z46a, která je 
určena pro přeložku silnice I/36. 
Pozemky dotčené zastavitelnými plochami Z8,P8 v kat. území Lázně Bohdaneč (606171) 
814/2, 815/1, 816/1, 817/1, 817/3, 817/4, 817/5, 817/6, 817/7, 819/1, 819/2, 829/1, 829/111,829/121, 829/125, 829/126, 829/159 
 
Pozemky dotčené nezastavitelnými plochami K6,K12 v kat. území Lázně Bohdaneč (606171) 
812/20, 812/22, 812/25, 812/27, 812/29, 812/31, 814/1, 819/2, 819/3, 829/1, 829/4, 829/104, 829/105, 829/122, 829/123, 829/124, 
829/126, 829/152, 829/153, 829/154, 2211/4 
 



THER  ARCHITEKTONICKÝ ATELIĚR,  Ing.arch. Karel Thér, ČSA 474/13, CHRUDIM IV, GSM: 603 807 027, e-mail: karel.ther@ther.cz 

 

územní studie   ÚS – II (Z8 + P8 + K6 + K12)     LÁZNĚ BOHDANEČ   - 2/7 - 

 

3. cíle územní studie  
 

Hlavním cílem územní studie je prověření, posouzení a navržení urbanistického řešení této vymezené lokality a její komplexní 
vybavení včetně řešení veřejné infrastruktury a napojení na stávající území. 
Cílem studie je navržení urbanistické koncepce území, tj. především uspořádání jednotlivých funkčních složek vybavení území 
(řešení tras a ploch veřejné infrastruktury a vymezení jednotlivých parcel pro budoucí výstavbu objektů rodinných domů) a 
stanovení plošných a prostorových požadavků na uspořádání území. V případě potřeby může studie navrhnout etapizaci výstavby. 
Účelem studie je získání kvalifikovaného podkladu pro územně a stavebně správní rozhodování v území a pro navazující investiční 
činnost v tomto území v souladu se stavebním zákonem. 
Rozvoj území je stanoven v souladu s § 18 a 19 stavebního zákona, zejména v ohledu stanovení podmínek pro hospodárné 
využívání území, komplexní řešení účelného využití a prostorového uspořádání území s cílem dosažení obecně prospěšného 
souladu veřejných a soukromých zájmů na rozvoji území. 
Územní studie byla konzultována s vlastníky pozemků v řešené lokalitě, doklad o konzultacích je ve studii uveden. 
 

4. podklady územní studie  
 

ZADÁNÍ ÚZEMNÍ STUDIE LÁZNĚ BOHDANEČ Ú S - I I ( Z 8 + P 8 + K 6 + K 1 2 ) 
původní ÚS–II zpracovaná projektovou kanceláří ŽALUDA, která byla schválená dne 11.12.2014 
platný územní plán Lázně Bohdaneč (změna č. IV)  02/2021 
studie Na Rajské W6.4 – AA THER  
Program rozvoje města Lázně Bohdaneč na období 2020–2027 
Strategie rozvoje města Lázně Bohdaneč 2011-2027 
Územně analytické podklady ORP Pardubice, 
Územní studie těžby štěrkopísku s následným rekreačním využitím – Lázně Bohdaneč, Čertoříšský (07/2013) 
katastrální mapa 
ortofotomapa ČÚZK. 
Platné právní předpisy a příslušné normy 
Vyjádření správců technické infrastruktury k existenci sítí a technických zařízení v území 

 
5. podmínky pro vymezení a využití pozemků 
 

Při zpracování územní studie je respektována základní koncepce rozvoje území města, včetně ochrany a rozvoje hodnot daného 
území dle platné územně plánovací dokumentace. Jsou respektovány podmínky pro využití ploch stanovené platným Územním 
plánem Lázně Bohdaneč a v souladu s podmínkami stanovenými zadáním územní studie. 
Územní plán Lázně Bohdaneč (dále jen „územní plán“) nabyl účinnosti po Změně č. IV dne 27.02.2021. 
V rámci řešeného území se nacházejí čtyři plochy rozdílného způsobu využití – BI, OVM, NSp a ZO. 
Zastavitelná plocha Z8 určená pro výstavbu rodinných domů (BI) navazuje na stávající zástavbu izolovaných rodinných domů s 
ortogonální uliční sítí napojenou na silnici II/333. Plocha občanského vybavení P8 určená pro malá a střední komerční zařízení 
(OVM). Nezastavěná přírodní plocha K6 (NSp) a plocha izolační zeleně K12 (ZO). 
 
Hlavní využití plochy BI – plochy bydlení – v rodinných domech – městské a příměstské je bydlení v rodinných domech. 
Podmínky prostorového uspořádání ploch BI jsou: 
- míra využití území – max. 30 %, 
- výšková hladina zástavby – respektovat současnou hladinu okolní zástavby 
 
Hlavní využití plochy OVM – plochy občanského vybavení – veřejná infrastruktura a komerční zařízení malá a střední je občanské 
vybavení – veřejná infrastruktura (veřejná správa, ochrana obyvatelstva, sociální a zdravotní služby, péče o rodinu, tělovýchova a 
sport) a občanské vybavení – komerční zařízení malá a střední (obchodní prodej, ubytování, stravování, služby), které nesnižující 
kvalitu prostředí a pohodu bydlení v sousedních plochách umožňujících umístění staveb pro bydlení. 
Podmínky prostorového uspořádání ploch OVM jsou: 
- míra využití území – max. 60 % 
- výšková hladina zástavby – respektovat současnou hladinu okolní zástavby, pro výstavbu v areálech základních škol umožnit i 
vyšší zástavbu, zachovat dominantní pozici kostela 
 
Hlavní využití plochy NSp – plochy smíšené nezastavěného území jsou přírodní a přírodě blízké ekosystémy, protierozní a 
protipovodňová ochrana. 
Podmínky prostorového uspořádání nejsou stanoveny. 
Hlavní využití plochy ZO – plochy zeleně – ochranná a izolační je ochranná a izolační zeleň. 
Podmínky prostorového uspořádání nejsou stanoveny. 

 

Mírou využití území se rozumí poměr mezi stavebně zpevněnou částí plochy (stavbou hlavní, stavby doplňkové, dvorky či nádvoří, 
vjezdy, chodníky apod.) a částí plochy ponechanou v nezpevněném stavu (předzahrádky, zahrady apod.). Míra využití území se 
stanovuje pro celou vymezenou plochu i pro každou z ní oddělenou část (vyjma ploch změn v krajině). 
Výšková hladina zástavby se stanovuje jako rozdíl nadmořských výšek nejvyššího bodu stavby a přilehlé komunikace. 
Využití ploch Z8 a P8 pro stavby a zařízení vyžadující ochranu před hlukem je možné po doložení nepřekročení hygienických limitů 
hluku z plochy Z46a vymezené pro přeložku silnice I/36 a ze současné silnice II/333, včetně jejího napojení na přeložku silnice 
I/36; v ploše P8 se vylučuje trvalé bydlení. 
V plochách K6 budou zachovány atraktivní průhledy na město, které budou navrženy v rámci projektu využití těchto ploch. V ploše 
K6 probíhá současně kolem stávající vodoteče prvek územního systému ekologické stability – místní biokoridor 160. 
Plocha K12 je vymezena k posílení ochrany zastavitelné plochy a plochy přestavby před negativními vlivy z vymezené plochy pro 
změnu vedení silnice I/36. 
ÚP vymezil pro zastavitelnou plochu Z8 společně s plochami P8, K6, a K12 prověření změn jejich využití zpracováním územní 
studie. Povinností územní studie je mimo jiné vymezit plochy veřejného prostranství dle vyhl. č. 501/2006 Sb. 

 
6. urbanistická a architektonická kompozice  

 
V rámci řešeného území ÚS–II se nacházejí čtyři plochy rozdílného způsobu využití – BI, OVM, NSp a ZO. Zastavitelná plocha Z8 
určená pro výstavbu rodinných domů (BI)navazuje na stávající zástavbu izolovaných rodinných domů s ortogonální uliční sítí 
napojenou na silnici II/333. Plocha občanského vybavení P8 určená pro malá a střední komerční zařízení (OVM) je využívána 
firmou PROFER zabývající se zámečnickou výrobou. Nezastavěná přírodní plocha K6 (NSp)a plocha izolační zeleně K12 (ZO) 
jsou zemědělské plochy určené ke kultivaci ve vazbě na realizaci záměrů v zastavitelných plochách a širší koncepci veřejného 
prostoru pro rekreaci. 
Dle urbanistické koncepce navrhuje ÚS–II obytnou zástavbu vhodně zapojenou do stávající struktury tak, že vytváří předpoklad 
pro případný další rozvoj území. Řešení je determinováno limity technického charakteru týkající se především dopravní 
infrastruktury.  
Územní studie rozpracovává koncepci ochrany a rozvoje urbanistických, architektonických a přírodních hodnot stanovenou v 
územním plánu. Urbanistickou koncepcí jsou definovány podmínky pro hospodárné využití zastavitelných ploch v souladu s 
požadavky vyplývajícími z územního plánu. Ochrana nezastavitelných ploch v rámci řešeného území je zajištěna vymezením 
odpovídajícího rozsahu ploch veřejných prostranství.  
Urbanistická koncepce řešeného území vychází ze zpracované studie celé lokality – studie Na Rajské W6.4 (Lokalita RD „Na 
Rajské“ Lázně Bohdaneč) - svým řešením respektuje územní plán s ohledem na zaregistrovanou územní studii je reakcí na 
aktuální vývoj cen na trhu bydlení. 
Územní studie dodržuje již definované podmínky v území, jako jsou napojovací body dopravní a technické infrastruktury. 
Urbanisticky je lokalita členěna tak, aby byl co nejvíce zachován ráz příměstského bydlení a docházelo k přirozenému přechodu 
sídla v krajinu. 
ÚS–II navrhuje celkem 52 stavebních pozemků – z toho je určeno 12 pro zástavbu v řadových domcích (modul 10m), 16 parcel 
pro dvojdomy (modul 12m a 10,5m) a 24 parcel pro solitérní rodinné domy.  Velikosti pozemků pro řadové domy jsou 400-711 m2 
a parcely pro zástavbu dvojdomů mají výměru 326-565 m2 a izolovaných rodinných domů jsou o velikostech 458-1702m2, nejčastěji 
ale 700-800m2.  
Lokalita je jednosměrně napojená na komunikaci II/333 (větev „A“ a je průjezdná (komunikační větve „B, D, E“ s koncovou slepou 
částí komunikace s obratištěm – větve „C“. V centru zástavby je navržené veřejné prostranství se zelení jako zklidňující a orientační 
urbánní prvek. Návrh urbánní struktury zastavění umožňuje přirozený prostup územím a nevytváří slepé uliční části s poloprivátním 
charakterem. Cílem je umožnit nejen přirozené napojení na dopravní infrastrukturu, ale i volný prostup územím jak pro pěší, tak 
cyklisty s možností vazby na stávající komunikace města a nové trasy navazující na koridor kolem Rajské strouhy a vegetačních 
ploch nezastavěného území ochranného pásu zeleně ploch K6 a K12 
Veřejná prostranství jsou řešena ve shodě s požadavky stanovenými vyhláškou č. 501/2006 Sb.   
 
Lokalita navazuje na okraj individuální zástavby rodinných domů a přirozeně doplňuje urbánní růst města po vymezenou hranici 
ochranného pásu izolační zeleně plánovaného obchvatu města I/36. 
Pohledová exponovanost z krajiny není v této lokalitě tak výrazná jako v jiných částech města, proto jsou zde navrženy standardní 
parcely s doporučením na umístění standardních solitérních a řadových rodinných domů.  
Od komunikace budou hlavní objekty odděleny pásem širokým 6metrů, který bude sloužit pro parkovací stání a zeleň, která bude 
tvořit zelený pás okolo komunikací. 
V rámci řešeného území jsou navrženy regulační podmínky pro umístění staveb individuálního bydlení, nezbytné stavby technické 
infrastruktury, zajišťující obsluhu území, zahrádky jednotlivých domů. 
Charakteristická zástavba v lokalitě je rozvolněná zástavba rodinnými domy a částečně i řadovými domy.  
Preferovány jsou stavby vícepodlažní s obytným podkrovím, obdélného půdorysu se střechami sedlovými se štítem do ulice. 
Osazení domu na parcelu je doporučené excentricky – k severní části tak, aby byly dodrženy minimálních odstupové vzdálenosti 
od hranic pozemku a aby byl před obytnými prosluněnými místnostmi dostatek venkovního pobytového prostoru k vytvoření 
optimálního funkčního propojení vnitřní částí obytných prostor domu s venkovními klidovými zónami pro rekreaci.  
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Nedoporučujeme užití půdorysu čtverce, který je nevhodným půdorysným tvarem novostavby rodinného domu a nemá v tomto 
prostředí svého historického předchůdce, rovněž stavby bungalovů jsou pro zástavbu lokality s ohledem na velikosti pozemků, 
využitelnost maximální plochy zastavění a z ekologického hlediska nevhodné a umístění tohoto typu jednopodlažních domů 
v lokalitě je nepřípustné.  
Ve snaze začlenit novostavbu rodinného domu do stávající zástavby, vycházíme z tvarové charakteristiky tradičních staveb, 
vyznačujících se strmými střechami sedlového nebo polovalbového tvaru. Sklon střešních rovin by měl být u běžných pozemků v 
rozmezí 30- 45 stupňů. 
Řešené území je napojeno ve dvou místech na stávající komunikaci. Ve stávající komunikaci nebo podél ní jsou uloženy potřebné 
inženýrské sítě. Dopravní obsluha řešeného území je zajištěna jednoduchou sítí komunikací s malým klidovým prostorem 
v centrální části. Plocha P8 občanského vybavení zůstává bez úprav, plochy K6 a K12 – smíšené nezastavěné území mohou být 
upraveny jako pobytová volná parková zeleň přírodního charakteru s pěším propojením lokality. Vhodná je výsadba stromů, 
založení sadu nebo podobné krajinné prvky.  
Navrhované řešení splňuje požadavky na kvalitní urbanistický a architektonický standard celého území, respektující přírodní a 
kulturní hodnoty lázeňského města.  
 
Veřejná prostranství 
Při návrhu veřejného prostranství v řešených lokalitách je nutné respektovat vyhlášku č. 501/2006 Sb., ve znění pozdějších 
předpisů. 
Povinné vymezování veřejných prostranství dle §7 odst. 2 vyhl. 501/2006 Sb. 
"Pro každé dva hektary zastavitelné plochy bydlení, rekreace, občanského vybavení anebo smíšené obytné se vymezuje s touto 
zastavitelnou plochou související plocha veřejného prostranství o výměře nejméně 1000 m2; do této výměry se nezapočítávají 
pozemní komunikace." 
 
Výpočet: 
celková zastavitelná plocha území Z8: 39 281m2 = 3,93ha 
 
plocha veřejné prostranství podle § 34 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích 7869m2 

plocha komunikací   4204m2 
plocha veřejného prostranství bez započtení komunikací  3665m2  

 
Za ucelené veřejné prostranství v lokalitě Z8 je uvažován prostor nového náměstí se středovou pobytovou plochou o celkové 
výměře 1629 m2. 
  
Požadované vymezené veřejné prostranství je dostatečné a návrh splňuje požadavek §7 odst. 2 vyhl. 501/2006 Sb. 
Plochy veřejných prostranství jsou navrženy včetně vymezení ploch veřejné zeleně, ploch vhodných pro umístění zařízení pro 
denní rekreaci obyvatel a umožňují umístění nádob pro skladování separovaného odpadu. 
 
Zeleň 
V řešeném území je navržena nová výsadba dřevin s vhodnou druhovou skladbou – preference listnatých stromů, případně 
ovocných dřevin. Zeleň bude kvalitativně řešena jako městská alejová nebo parková podle místa výsadby. Kolem Rajské strouhy 
a v plochách K6 a budou dřeviny doplněny o další doprovodnou vegetací vhodnou pro výsadbu v tomto typu prostředí. V rámci 
plochy malého náměstí bude navržena výsadba stromů s velkou a střední korunou pro posílení akcentu v řešené lokalitě. Izolační 
zeleň bude osázena tak, aby přirozeně oddělovala stávající a navrhovanou zástavbu od budoucího obchvatu silnice I/36. Druhová 
skladba a další podrobné řešení bude součástí dalšího stupně projektové dokumentace.  
 
ETAPIZACE 
Řešené území lze dělit do dvou až tří etap. Vzhledem k majetkoprávní struktuře ploch v lokalitě bude PD a realizace řešena 
samostatně. Související parkové úpravy kolem vodoteče lze řešit nezávisle na etapách výstavby lokality Z8. 
 

7. podmínky pro umístění a prostorové uspořádání ploch vymezených v územní studii  
 
Studie zajišťuje prostorové a funkční předpoklady pro zajištění urbanistického a architektonického standardu navrhovaných staveb 
a ploch veřejných prostranství. 
 
zásady návrhu územní studie: 
• výraz území je sjednocen podobným charakterem staveb 
• stavební pozemky jsou vymezeny tak, aby svojí velikostí a polohou umožňovaly umístění stavby rodinného domu, včetně řešení 
možných doplňkových staveb (garáž, oplocení, sklad zahradní techniky apod.) 
• koeficient zastavění (KZ) pro jednotlivé pozemky je stanoven UP – max 30%. 
• vzájemné odstupy staveb se řídí § 25 vyhl. č. 501/2006 Sb. o obecných požadavcích na využívání území ve znění pozdějších 
předpisů, 

• stavební pozemky jsou dopravně napojeny na kapacitně vyhovující a veřejně přístupnou komunikaci a inženýrské sítě, 
• je brán zřetel na urbanistické souvislosti v kontaktním území, 
• je řešena prostupnost lokalitou směrem do krajiny. 
 
Územní studie navrhuje tyto regulativy v území: 
• návrh parcelace – Parcelace vychází z obvyklé velikosti pozemků v okolí řešené lokality. Umístění solitérních i řadových 
rodinných domů je patrné ze situace v grafické části. ÚS–II navrhuje celkem 52 stavebních pozemků – z toho je určeno 12 pro 
zástavbu v řadových domcích (modul 10m), 16 parcel pro dvojdomy (modul 12m a 10,5m) a 24 parcel pro solitérní rodinné domy.  
Velikosti pozemků pro řadové domy jsou 400-711 m2 a parcely pro zástavbu dvojdomů mají výměru 326-565 m2 a izolovaných 
rodinných domů jsou o velikostech 458-1702m2, nejčastěji ale 700-800m2.  
Sloučení navržených parcel pro RD je možné, v tom případě bude osazení domů pro sloučené parcely posuzováno zvlášť, protože 
vymezení vedlejších stavebních čar určujících odstupy objektu od hranic pozemku je ve studii navrženo pro parcely jednotlivě. 
Případné využití staveb v území pro podnikatelskou činnost nesmí narušovat hlavní funkci, tj. čisté bydlení. Musí být projednáno 
zvlášť a musí respektovat podmínky dané příslušnými předpisy. 
 
• stavební čáry – Stavební čáry jsou zakresleny do situace – regulace. Umístění domů na parcelách je podmíněno dodržením 
hlavní stavební čáry vymezené k ulici – stanovená vzdálenost je 6m od uliční čáry. V tomto pásu 6m budou vjezdy, vstupy, nekrytá 
parkovací stání a zeleň. Stavební čára je závazná a nelze ji překročit ani hlavní hmotou domu odstoupit od stavební čáry. Před 
stavební čáru mohou vystupovat balkony, markýzy, římsy, případně jiné konstrukce, přiměřené rozsahem, tvarem a funkcí, které 
jsou součástí hlavního objemu stavby – v maximální míře 0,6m, balkony vyložení maximálně 1,2m. Arkýře a lodžie, stejně jako 
garáže, bazén a další prostory, pokud jsou součástí objemu hlavní hmoty domu, nepřekračují stavební čáru.  
Vedlejší stavební čáry vymezují umístění domu směrem k sousední parcele. Obecně studie připouští jako velmi vhodné umístit 
dům 2m od severní hranice pozemku a uvolnit tak slunnou část parcely odstupem domu od druhé parcely. Odstup od druhé strany 
pozemku by měl být minimálně 5m tak, aby byly dodrženy požadavky na vzájemné odstupy staveb (§ 25 vyhl. č. 501/2006 Sb. o 
obecných požadavcích na využívání území ve znění pozdějších předpisů)  
 
• vzájemné odstupy, pokud není ve výkresové části uvedeno jinak, musí minimálně splňovat stavební zákon, urbanistické, 
architektonické, hygienické požadavky, dále požadavky požární ochrany, požadavky na denní osvětlení a oslunění a musí 
umožňovat údržbu staveb.  
 
• výšková hladina zástavby – Výšková hladina zástavby je územním plánem a zadáním územní studie stanovena jako rozdíl 
nadmořských výšek nejvyššího bodu stavby a nejníže položeného místa průniku jejích konstrukcí úrovní rostlého terénu. Výšky 
staveb budou odpovídat převažující hladině zástavby v okolí a nebudou přesahovat výškovou hladinu 8 m nad úrovní přilehlé 
komunikace.  
Podlažnost je určená definicí rodinného domu podle §2a) odst. 2. vyhlášky č. 501/2006 Sb. o obecných požadavcích na využívání 
území ve znění pozdějších předpisů.  
 
• typy zastřešení hlavní hmoty objektu 
Preferované jsou ploché střechy, případně pultové. Přípustné jsou šikmé sedlové střechy se sklonem 30-45° 
V případě sedlových střech požadujeme základní hmotu obdélníkovou se štítem do ulice bez polovalby. 
- hřeben bude orientován kolmo k ulici – tj. ve směru vjezdu na pozemek. 
Přesah střechy bude maximálně 1m.  
Valbové a stanové střechy, stejně tak jako umístění jednopodlažních domů typu bungalov, nejsou pro novou lokalitu zástavby 
přípustné. 
Vikýře pro sedlové a pultové střechy jsou přípustné pouze nedělené s pultovou střechou ve směru spádu hlavní střešní roviny. 
 
• krytina 
- ploché střechy budou řešeny v ideálním případě jako zelené 
- šikmé střechy – preferovaná je falcová krytina, zelená střecha, přípustné jsou střechy ze skládané střešní krytiny  
 
• koeficient zastavění (KZ) včetně jeho specifikace (dle územního plánu) 
maximální míra využití území je 30% 
Mírou využití území se rozumí poměr mezi stavebně zpevněnou částí plochy (stavbou hlavní, stavby doplňkové, dvorky či nádvoří, 
vjezdy, chodníky apod.) a částí plochy ponechanou v nezpevněném stavu (předzahrádky, zahrady apod.). Míra využití území se 
stanovuje pro celou vymezenou plochu i pro každou z ní oddělenou část (vyjma ploch změn v krajině). 
 
• umístění staveb hlavních a doplňkových 
Stavby hlavní budou umísťovány na hlavní stavební čáru, vedlejšími stavebními čárami je řešen vzájemný odstup staveb. 
Stavby budou umísťovány podle § 25 vyhl. č. 501/2006 Sb. o obecných požadavcích na využívání území ve znění pozdějších 
předpisů. 



THER  ARCHITEKTONICKÝ ATELIĚR,  Ing.arch. Karel Thér, ČSA 474/13, CHRUDIM IV, GSM: 603 807 027, e-mail: karel.ther@ther.cz 

 

územní studie   ÚS – II (Z8 + P8 + K6 + K12)     LÁZNĚ BOHDANEČ   - 4/7 - 

 

Při umísťování doplňkových staveb je nutné dodržet požadavek na maximální míru využití území. Umístění přístřešků pro auta je 
vhodné sdružit ke společné hranici a dodržet jednotný ráz objektů. Umísťování garáží, přístřešků pro auta a podobných staveb na 
hranici pozemku mezi sousedními parcelami je přípustné, hlavní stavební čára musí však být respektována. Doporučený odstup 
drobné stavby od stavební čáry je 1m, aby hlavní hmoty objektů utvářely rytmickou frontu domů a nebyly narušovány drobnými 
stavbami ve stejné linii.  
Doplňkové objekty budou výšky max. 4m a budou ve shodném řešením se stavbou RD.   
Uvedená forma zástavby umožňuje také chov drobného domácího zvířectva. Pro tuto funkci budou sloužit drobné zahradní objekty 
o max. plošné výměře do 16m2, přízemní objekty, +0,00 těchto objektů bude max. 250mm nad rostlým terénem daným stávajícím 
geodetickým zaměřením. Tyto objekty by měly svým charakterem respektovat hlavní objekt. Situování těchto objektů bude dle 
Stavebního zákona a dohody sousedů. 
 
• oplocení směrem do veřejného prostranství 
Oplocení do veřejného prostranství bude stejné pro celou uliční frontu. Cílem je sjednotit ráz ulice a stanovit kvalitní a vizuálně 
scelený výraz ulice lázeňského města. 
Ve zdi oplocení při vstupní brance budou osazeny připojovací pilířky technické infrastruktury. Budou zakomponovány do zdiva 
vhodným překrytím tak, aby působily jednotně. Vjezdová vrata i vstupní branka budou sjednocené s výškou oplocení. 
Oplocení do ulice bude v uliční frontě sjednocené průhledné – systém drátěného pletiva z rovných panelových dílců bez profilace 
s betonovou podezdívkou vysokou 200-300mm nad terénem. Sloupky budou překryty plotovými dílci.  
Přípustné je plné oplocení vstupní branky a vjezdové brány. Na ně navazující připojovací pilířky a nika pro nádobu na komunální 
odpad jsou součástí plných zídek při vstupu (betonové bloky nebo prefadílce)  
Výška oplocení do ulice bude jednotná – a to 1,4m včetně otvíravých částí a navazujících zídek. 
Oplocení mezi parcelami doporučujeme vysoké maximálně 1,4m z drátěného pletiva nebo ocelových drátěných polí.  
Plný panelový plot nebo částečně plný betonový plot, stejně jako palisádový plot nebo plot z tvárnic není vhodný. 
Uliční oplocení je navrženo ve výkresu č. 12 - návrh oplocení.  
 
• koeficient zeleně 
koeficient zeleně není stanoven – zpevněné plochy a plochy stavby jsou dle ÚP max 30% (KZ).  
V zahradách domů je žádoucí výsadba stromů vhodné druhové skladby – ať už okrasných nebo ovocných stromů.  
 
V následujícím stupni dokumentace bude řešen veřejný prostor – mobiliář, veřejné osvětlení, pobytové prostory, nádoby pro 
separovaný odpad, venkovní koše, lavičky, lampy veřejného osvětlení. 
 
Vydaná a platná územní rozhodnutí pro předmětnou zastavitelnou plochu jsou zohledněna, navržené regulativy jsou závazné, 
dodržování stanovených regulativů bude při realizaci staveb vyžadováno. 
 
 
 
vybrané pojmy: 
 
Nadzemní podlaží 
 
Za nadzemní podlaží se považuje každé podlaží, které má úroveň podlahy v průměru vyšší než 800 mm pod nejvyšší úrovní 
přilehlého terénu v pásmu širokém 5,0 m po obvodu domu. Pro výpočet aritmetického průměru výškové úrovně podlahy vzhledem 
k terén se uvažují nejméně čtyři reprezentativní body po obvodu posuzovaného podlaží. V případě pravoúhlého půdorysu jeho 
vrcholy, ve složitějších případech body s maximálními a minimálními hodnotami výškové úrovně vzhledem k terénu. 
 
Podkroví 
 
Podkroví je vnitřní prostor domu přístupný z posledního nadzemního podlaží vymezený konstrukcí krovu a dalšími stavebními 
konstrukcemi; určený je na účelové využití; za podkroví se přitom považuje takové podlaží, které má alespoň nad třetinou 
podlahové plochy šikmou konstrukci krovu a jehož svislé obvodové stěny navazující na šikmou střešní resp. stropní konstrukci 
nejsou vyšší než polovina výšky běžného nadzemního podlaží domu. Podkroví se nezahrnuje do počtu nadzemních podlaží 
stavby, uvádí se jmenovitě (například rodinný dům má dvě nadzemní podlaží a podkroví). 
 
Bungalov 
 
 Přízemní stavba s jedním nadzemním podlaží bez obytného podkroví, obvykle či přibližně čtvercového půdorysu zastřešená 
nízkou šikmou střechou. Do této kategorie staveb se řadí i členitější tvary přízemních, objektů, typickým je nízká střecha 
s přesahem bez využitého obytného podkroví.  

 
 

8. podmínky pro dopravní infrastrukturu  
 

Územní studie řeší dopravní napojení lokality (pěší i automobilové) ve vazbě na stávající komunikační síť města. Je navržena 
organizace území a funkční systém obslužnosti území s ohledem na širší vztahy v území. 
• dopravní uspořádání uvnitř zastavitelné plochy splňuje požadavky na dopravní obslužnost, parkování, přístup složek 
záchranného systému a svozu odpadů, 
• pozemní komunikace jsou umístěny v plochách veřejného prostranství v souladu s vyhláškou č. 501/2006 Sb., o obecných 
požadavcích na využívání území, ve znění pozdějších předpisů. 
 
Lokalita je ze severozápadu jednosměrně napojená na silnici II/333 a druhé obousměrné napojení je ze severovýchodu 
pokračováním ulice Za Sokolovnou.  
Dopravní napojení – vjezd do lokality je navržen v místě stávajícího napojení vjezdu do areálu zámečnické firmy PROFER. Vjezd 
bude upraven podle požadavků ČSN 73 6110 Projektování místních komunikací a ČSN 73 6102 Projektování křižovatek a místních 
komunikací. 
Napojení z ulice Za Sokolovnou bude provedeno prostým prodloužením linií stávající komunikace. K úpravě uličního profilu dojde 
až za první křižovatkou nové ulice.  
 
Dopravní členění nových komunikací v lokalitě je děleno na jednotlivé větve: 
Větev „A“ a je jednosměrná průjezdná, komunikační větve „B, D, E“ jsou oboustranně průjezdné, větev „C“ je oboustranná s 
koncovou neprůjezdnou částí s obratištěm. V centru zástavby je navržené veřejné prostranství se zelení jako zklidňující a 
orientační urbánní prvek. 
Šířka uličního profilu jednosměrné komunikace je 8m, ostatní větve jsou navrženy v 10m uličním profilu. 
Členění ulice je zřejmé z uličních řezů – jednosměrná komunikace je šířky 4m, obousměrná je šířky 5,5m, chodníky jsou široké 
1,5m a parkovací stání podél komunikací jsou v šířce 2m. Po obou stranách jsou navrženy oddělovací pruhy šířky 0,5m. 
 
Pro komunikace je navržen živičný povrch, chodníky jsou z betonové dlažby (přírodní barva - čtvercová nebo obdélníková bez 
zkosených hran), parkovací stání a vjezdy budou ze zatravňovací dlažby (přírodní barva – typ akvalines, kroso nebo analogické) 
umožňující přirozené vsakování dešťových vod – v místě vjezdu bude v mezerách dlažby místo trávy použit kačírek nebo plná 
zádlažba. V pruhu parkovací stání jsou navrženy stromy s vyvětvením výšky min. 3m, které jsou nedílnou součástí obytné ulice. 
Pěší cesty a cyklostezky v rámci přírodních ploch nezastavěného území a cesty podél Rajské strouhy jsou navrženy jako mlatové. 
 
Odstavná a parkovací stání pro potřeby rodinných domů budou řešena individuálně na vlastním pozemku RD. Podél komunikací 
jsou navržena parkovací stání, která zaručují dostatečný komfort parkovacích míst pro celou lokalitu. 
Návrh bude respektovat ČSN 73 6056 Odstavné a parkovací plochy silničních vozidel. 
 
• v řešené lokalitě nejsou umisťována odstavná stání, parkoviště ani garáže pro vozidla o hmotnosti větší jak 3,5 tuny, 
• dostatečná kapacita parkovacích stání je doložena výpočtem požadovaných parkovacích stání 
Odstavná stání pro rodinné domy budou řešena na vlastních pozemcích, podél komunikace jsou navržena parkovací stání pro 
krátkodobé parkování návštěv. 
 
kontrolní výpočet: 
 
Počet obyvatel: 208 
koeficient automobilizace: 1,25 
208/20 * 1,25 = 13 stání 
při současném trendu růstu automobilizace lze uvažovat do budoucna koeficient 1,5, pak je minimální počet parkovacích stání 16, 
z čehož jedno stání bude vyhrazeno pro imobilní. 
V územní studii je podél komunikace navrženo podélné stání pro 37 osobních aut. Pro potřeby vyhrazených invalidních stání je 
možné upravit v dalším stupni projektové dokumentace 3 stání tak, aby splňovala požadované parametry podle vyhlášky č. 398/ 
2009 o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb. 
• parametry veřejného prostoru a charakter řešení respektuje bezpečnost provozu, umístění dopravy v klidu a umístění technické 
infrastruktury, 
• řešení veřejného prostoru umožňuje provedení sjezdů z jednotlivých pozemků tak, že v rozhledových trojúhelnících nejsou žádné 
překážky a je umožněn bezpečný výjezd vozidla na veřejnou komunikaci. 
 
Hromadná doprava 
Řešená lokalita se nachází v docházkové vzdálenosti 650m od zastávky městské hromadné dopravy a 750m od autobusového 
nádraží Lázně Bohdaneč. 
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Pěší a cyklistická doprava 
Podél navrhovaných místních komunikací jsou v rámci veřejných prostranství navrženy chodníky. Další pěší cesty společně 
s cyklostezkami jsou navrženy v ploše K6, kde umožňují pěší propojení lokality se stávající strukturou města a zajišťující pěší 
pohyb v řešeném území. 

 
 
9. podmínky pro technickou infrastrukturu  
 

Návrh respektuje stávající technickou infrastrukturu v území. 
• V území je zajištěna návaznost sítí technické infrastruktury a jsou určeny napojovací body, trasy jednotlivých sítí. 
• nová vedení inženýrských sítí nebudou vedena vzduchem, ale pod zemí.  
• Budou respektována ochranná a bezpečnostní pásma stávající a nové infrastruktury. 
• Nové sítě tech. infrastruktury budou umisťování přednostně na veřejně přístupných pozemcích. 
• Uložení sítí technické infrastruktury bude vzájemně koordinováno. 
 
Zásobování vodou 
Zastavitelné plochy budou zásobovány pitnou vodou ze stávající vodovodní sítě a jejího rozšíření. 
Nový vodovodní řad je napojen na stávající vodovod v ul. Dr. Tyrše a v ul. Za Sokolovnou ze dvou napojovacích bodů – v místě 
nového dopravního napojení a koncové části u Rajské strouhy. Bude provedeno zokruhování navržených vodovodních řadů. 
 
Bilance spotřeby: 
 
Počet RD 52 
Počet obyvatel 208 
Průměrná denní potřeba vody Qp 
Qp = 208 obyv x 150 l/os.den = 31,20 m3/den = 0,36 l/s 
Maximální denní potřeba vody 
Qm = 31,20 m3/den x 1,5 = 46,80 m3/den = 0,54 l/s 
Maximální hodinová potřeba vody 
Qh = 0,54 x 2,1 = 1,14 l/s 
Roční potřeba vody 
Qr = 11 388 m3/rok 
 
Zakreslení vodovodních řadů je orientační, trasy vodovodu budou volně přístupné  - umístění bude v chodníku komunikace. 
Zásobování rozvojových ploch požární vodou bude přednostně zajištěno z místních zdrojů v souladu s ČSN EN 805 Vodárenství. 
Pro zajištění soběstačnosti v zajištění požární vody je potřeba doplnit a udržovat požární nádrže, toky a rybníky. Využívání 
skupinového vodovodu jako primárního zdroje pro zajištění požární vody je umožněno pouze výjimečně ve zvláště odůvodněných 
případech. Návrh vnějších odběrných míst bude respektovat požadavky ČSN 730873 Požární bezpečnost staveb - Zásobování 
požární vodou. 
Podrobné řešení zásobování vodou, konkrétní umístění nových řadů, vodovodní přípojky, dimenze potrubí, umístění hydrantů a 
podobně bude řešeno v dalším stupni projektové dokumentace.  
Přípojky budou ukončeny při hranici nemovitosti vodoměrnou šachtou min. DN 400. 
V celé délce vodovodního řadu a přípojek je požadováno přiložit vodič CY 6 mm2 vyvedený do poklopu. 
Vodovodní přípojky budou provedeny v profilu 32 mm z PE granulát 80. 
 
 
Zneškodňování odpadních vod 
 
U kanalizace bude zajištěna její oddílnost. 
 
Splašková kanalizace 
Zastavitelné plochy budou napojeny na současnou kanalizační splaškovou síť. 
Odvádění splaškových vod z území je navrženo svedením novými gravitačními stokami do jižní části lokality s napojením na 
stávající sběrač DN 400 podél Rajské strouhy. 
Předpokládá se gravitační splašková kanalizace umístěná ve veřejném prostoru komunikací. Zakreslená kanalizace je pouze 
orientační, další upřesnění polohy, dimenzí, spádů, přípojek a podobně bude řešeno v dalším stupni PD. 
Kanalizační přípojky stavebních pozemků budou ukončené při hranici pozemku revizní šachtičkou min. DN 400 mm. Hloubka stoky 
a její niveleta bude přizpůsobena budoucí výstavbě v oblasti. 
 
Bilance 
výpočet viz zásobování vodou 

Dešťová kanalizace 
Odvádění dešťových vod z rozvojových ploch bude zajištěno výhradně mimo systém splaškové kanalizace. Dešťové vody z 
jednotlivých nemovitostí budou likvidovány výhradně na vlastním pozemku akumulací a vsakem. Dešťové vody ze zpevněných 
ploch a komunikací budou v co největší míře vsakovány přes plochy zeleně a parkovací stání, která budou ze zatravňovací dlažby 
umožňující přirozený vsak dešťové vody. Uliční vpusti a přepady ze vsakovacích polí budou napojeny na dešťovou kanalizaci, 
která bude svedena do přilehlé Rajské strouhy. Doporučuje se přednostně využívat zasakovacích systémů a retenčních nádrží 
(podzemních zásobníků i otevřených rezervoárů), popř. realizace systémů příkopů, struh, propustků i zatrubněných kanálků s 
vyústěním do místních vodních ploch a toků. Navržené řešení bude v dalším stupni PD prověřeno hydrogeologickým průzkumem 
a návrhem optimálního řešení možností vsakování dešťových vod v celé řešené lokalitě. 
 
Další podrobnosti budou konzultovány s VAK Pardubice, a.s. v konceptu následujícího stupně projektové dokumentace. 
 
Zásobování elektrickou energií 
V řešené lokalitě se nachází v areálu firmy Profer stožárová trafostanice, ze které je přes plochu Z8 vedeno stávající podzemní 
vedení NN přímo k severovýchodnímu napojení ulice Za Sokolovnou. Toto vedení bude přeloženo v rámci nového zasíťování 
lokality a dopojeno na stávající NN vedení. 
Jižním krajem zastavitelného území Z8 a K6 je vedeno nadzemní vedení el. sítě, které bude ponecháno ve stávajícím stavu. 
Pro potřeby územní studie jsou zakresleny hlavní trasy el. vedení ve veřejném prostoru, upřesnění poloh vedení, konkrétní schéma 
zapojení a kapacity budou upřesněny v dalším stupni PD. 
 
Bilance potřeby elektrické energie pro navrženou zástavbu:  
Vytápění a ohřev TUV se předpokládá v bytech zemním plynem nebo alternativními (obnovitelnými) zdroji energie. V bilancích 
není uvažováno elektrické přímotopné vytápění. Předpokládá se stupeň elektrizace „A“ a „B“. V rodinných domech bude 
elektrické energie používáno zejména k napojení běžných elektrických spotřebičů, ke svícení, případně k vaření. Bilance je 
propočtena orientačně, upřesnění bude provedeno v dalším projektovém stupni ve spolupráci se správcem sítě. 
Celkem je v území navrženo 52 bytů v 52 rodinných domech 
spotřeba cca na 1 byt = 9 kW, soudobost = 0,7 
soudobý příkon (kW)= počet bytů * spotřeba/1 byt * soudobost = 52 * 9 * 0,7 = cca 327,6 kW 
předpokládaný plný provoz = 10 hodin denně 
roční spotřeba lokality= 321,3 * 10 * 365 = 1 195,7 MWh/rok 
jištění na 1 byt= 25 A 
předpokládané jištění pro lokalitu= počet bytů * 25 A = 52 * 25 = 1 300 A 
 
Celkový soudobý příkon navržených objektů areálu bez veřejného osvětlení je přibližně 330 kW, roční předpokládaná spotřeba 
lokality je cca 1 200 MWh/rok. 
 
Ochranná pásma 
Energetické zařízení (mimo nadzemních sítí NN), zařízení sítě pro elektronickou komunikaci a zařízení technické infrastruktury je 
chráněno ochranným pásmem podle § 46 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. 
 
Ve sdělení o existenci energetického zařízení, sítě pro elektronickou komunikaci nebo zařízení technické infrastruktury v majetku 
společnosti ČEZ Distribuce, a. s. jsou podrobně stanoveny podmínky pro provádění činností v ochranných pásmech energetických 
zařízení, sítě pro elektronickou komunikaci a zařízení technické infrastruktury. 
 
 
Veřejné osvětlení 
Lokalita bude napojena na veřejné osvětlení, napojovací body ze stávající sítě budou v ulici Dr. Tyrše a v ulici Za Sokolovnou. 
Dojde tak k zokruhování území. Ve studii jsou navrženy orientační trasy vedení, - rozvody a umístění stožárů bude v souladu s 
platnými právními předpisy umístěno v plochách veřejných prostranství. 
 
 
Zásobování plynem a teplem 
Současná vedení VTL a STL plynovodu, včetně technologických objektů, jsou stabilizována a budou respektována. V 
zastavitelných plochách se umožňuje rozvoj plynofikace. 
Současný rozvod systému centrálního zásobování teplem z Elektrárny Opatovice je stabilizován a bude respektován. Jeho 
rozšíření je možné v zastavěném území a zastavitelných plochách především s koncentrovanou zástavbou. Pro rozvojovou plochu 
Z8 a P8 se nepředpokládá napojení na systém centrálního rozvodu tepla.  
Lokalita bude napojena na stávající STL plynovod PE dn 50 na severovýchodě lokality – druhé napojení je možné na severozápadě 
z ulice Dr. Tyrše. Nové STL plynovody budou PE dn 63 a přípojky PE dn 32. 
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Orientační bilance potřeby zemního plynu pro navrženou zástavbu:  
V každém bytě rodinného domu je uvažováno s plynovým vařením, s ohřevem teplé vody TUV a s plynovým vytápěním. Dalším 
využitelným zdrojem tepla a přípravy TUV je vytápění ekologickými pevnými palivy (proschlé palivové dříví, peletky, ap.), případně 
obnovitelné zdroje energie (sluneční kolektory, tepelná čerpadla, atd.), alternativním zdrojem vaření je elektrická energie.  
Celkem je v území navrženo 52 bytů v 52 rodinných domech. 
Spotřeba tepla  - celková roční prům. na 1 byt v RD=40 MWh=cca 3 809 ZP m3 /rok 
Spotřeba plynu- QRD celková roční prům. na 52 bytů v RD=3 809 * 52 =  198 068 m3 /rok  
Spotřeba plynu max. hodinová průměrná na 1 byt v RD= cca 5,0 m3/hod    
Max. hodin.prům. na 52 bytů v RD=5m3 /hod * 52  = 260 m3/hod      
Spotřeba plynu min. hodinová průměrná na 1 byt v RD= cca 0,4 m3/hod    
Min. hodin.prům. na 52 bytů v RD=0,4m3 /hod*52 = 20,8 m3/hod 
Předpokládaná celková roční průměrná spotřeba zemního plynu za navržené zástavby je okolo 198 100 m3/rok při výpočtové 
spotřebě zemního plynu 3 809 m3 /rok na jeden byt v rodinném domě.  
Výpočtová maximální hodinová spotřeba zemního plynu je cca 260 m3/hod,  
minimální 20,8 m3/hod a to pro vaření, přípravu TUV a vytápění všech nově navržených domů v řešené lokalitě.  Odhadovaný 
příkon RWE je cca 70 m3/hod. Skutečná spotřeba může být nižší o spotřebu hrazenou využíváním alternativních nebo 
obnovitelných zdrojů energie.  
 
V případě výstavby energeticky úsporných nebo nízkoenergetických domů je možné, že zájem o připojení na veřejný plynovod 
nebude dostatečný - domy mohou být při kvalitním zateplení a dalších úsporných opatřeních energeticky soběstačné pouze s 
připojením na elektrickou energii. 
 
 
Telekomunikace 
Elektronická komunikační zařízení, radioreléová trasa a dálkový telekomunikační kabel, jsou stabilizovány a budou respektovány. 
Rozvoj telekomunikací se v zastavitelných plochách umožňuje. 
V souběhu s vedením dalších sítí je v chodníku navržena trasa sdělovacího kabelu pro možné napojení jednotlivých parcel RD. 
Napojení bude zakončeno ve sdruženém energosloupku integrovaném v oplocení. 
 
Nakládání s odpady 
Dosavadní systém nakládání s odpady (včetně separace) bude zachován a zkvalitňován. Zastavitelné plochy budou do tohoto 
systému zapojeny. Nádoby na komunální odpad budou umístěné na vlastních pozemcích určených pro výstavbu RD. Sběrné 
nádoby pro separovaný odpad budou umístěny na veřejných prostranstvích umožňujících bezproblémový přístup vozů zajišťujících 
pravidelný svoz odpadu.  
 
Studie je předjednána s vlastníky sítí technické infrastruktury požadovaných pro zástavbu. 
Předjednání je ve studii prokázáno v samostatné příloze – vyjádření k dokumentaci. 

 
 
10. podmínky pro ochranu hodnot a charakteru území  

 
Řešení lokality je v souladu s platným ÚP Lázně Bohdaneč. V řešeném území se nevyskytují žádné nemovité kulturní památky. 
Respektováno bude urbanistické uspořádání řešeného území navržené územní studií. Zástavba bude respektovat stanovené 
podmínky plošného a prostorového uspořádání, které byly navrženy s ohledem na charakter stávající zástavby tak, aby bylo na ni 
vhodně navázáno.  Zástavba nebude narušovat krajinný ráz území, směrem do volné krajiny jsou orientovány zahrady. 
Respektován bude vymezený volný pás v plochách zahrad tak, aby při dálkových pohledech na sídlo byla upřednostněna zeleň. 
Respektován je stávající dopravní systém, na který je lokalita vhodně napojena. Respektován je systém technické infrastruktury, 
částečně rozšířen pro napojení nové zástavby na jednotlivá media. 
 
Požadavky vyplývající ze zvláštních právních předpisů vychází z územního plánu a z dokumentace - Územně analytické podklady 
obce s rozšířenou působností Pardubice – 4. aktualizace 2016 (dále jen „ÚAP ORP Pardubice“). ÚAP ORP Pardubice obsahují 
zjištění a vyhodnocení stavu a vývoje území, jeho hodnot a omezení změn v území z hlediska ochrany veřejných zájmů nebo 
vyplývající z vlastností území, tj. údaje o území. 
 
Nejvýznamnější omezující vlivy z územně analytických podkladů: 
A016 > Území s archeologickými nálezy 
A017 > Oblast krajinného rázu a její charakteristika 
A018 > Krajinný celek 
A021 > Územní systém ekologické stability 
A040 > Vzdálenost 50 m od okraje lesa 
A041 > Bonitovaná půdně ekologická jednotka  

A047 > Vodní útvar povrchových, podzemních vod  
A049 > Povodí vodního toku, rozvodnice 
A055 > Přírodní léčivý zdroj, zdroj přírodní minerální vody včetně ochranných pásem 
A056 > Lázeňské místo, vnitřní a vnější území lázeňského místa 
A065 > Oblast se zhoršenou kvalitou ovzduší 
A070 > Síť kanalizačních stok včetně ochranného pásma  
A072 > Elektrická stanice včetně ochranného pásma 
A073 > Nadzemní a podzemní vedení elektrizační soustavy včetně ochranného pásma  
A091 > Silnice II. třídy včetně ochranného pásma 
A102 > Letiště včetně ochranných pásem 
A103 > Letecká stavba včetně ochranných pásem  
A114 > Vymezená území Ministerstva obrany  
 
Územní studie je zpracována v souladu s aktualizací ÚAP ORP Pardubice a respektuje existující limity v řešeném území, které 
vyplývají z právních předpisů a správních rozhodnutí - především se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním 
řádu (stavební zákon) ve znění pozdějších předpisů včetně prováděcích vyhlášek. 
 
Základní kritéria řešení problémů a střetů v území: 
• zajištění ochrany hodnot v území 
• zajištění ochrany životního prostředí 
• stanovení velikosti zástavby s přihlédnutím k stávající zástavbě 
• zajištění kvalitního přechodu zastavěného území do území přírodního 
 
 

11. podmínky pro vytváření příznivého životního prostředí a ochranu veřejného zdraví.  
Lokalita Z8 - bydlení v rodinných domech - městské a příměstské (BI). Lokalita je situována cca 190m od navrhovaného koridoru 
silnice I/36. KHS výše uvedenou lokalitu posoudila ve vyjádření ke konceptu změn a doplňků ÚPSÚ (územního plánu sídelního 
útvaru) Lázně Bohdaneč ze dne 29.3.1996 s č.j. 2324-215.3/96-491 tímto způsobem: „součástí čistopisu musí být údaje o hluku, 
který se očekává u nově navržené lokality pro výstavbu bytových domů z dopravního provozu na přeložce komunikace I/36. 
Situování těchto dvou nových investičních celků by mělo být koordinováno tak, aby urbanistická protihluková opatření byla 
dostačující." KHS dále požaduje, aby bylo funkční využití v lokalitě Z8 vedeno jako podmíněně přípustné z hlediska ochrany před 
hlukem vůči navrhovanému koridoru silnice I/36. V další fázi (územní řízení, regulační plán, apod.) KHS požaduje doložit 
nepřekročení platných hygienických limitů hluku z navrženého koridoru silnice I/36. 
Ve směru koridoru budoucí silnice I/36 jsou zastavitelné plochy Z8 a P8 lemovány vegetačními plochami K6 a K12 pro snížení 
hluku a prašnosti z plánované silnice I/36. Na základě hlukové studie a nařízení vlády č. 272/2011 (o ochraně zdraví před 
nepříznivými účinky hluku a vibrací), podle kterého je hygienický limit ekvivalentní hladiny akustického tlaku pro noční dobu 50dB 
je doporučeno zajištění ochrany plánované obytné zástavby nejen vegetačními, ale i terénními úpravami. Případná protihluková 
opatření nebudou hrazena ze státních finančních prostředků a musí být provedena mimo pozemky budoucí silnice I/36. 
Předpokládané funkční využití a plnění hygienických limitů v lokalitách P8 a Z8 bude možné po doložení nepřekročení hygienických 
limitů hluku z plochy Z46a vymezené pro přeložku silnice I/36,  
 

 
12. druh a účel umísťovaných staveb.  

v lokalitě Z8 budou umístěny pouze solitérní, dvojdomy a řadové rodinné domy  
 
 

13. podmínky pro vymezená ochranná pásma  
stávající ochranná pásma 
Ochranná pásma podzemních a nadzemních vedení distribuční soustavy a ochranná pásma elektrických stanic jsou stanoveny 
zákonem č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých 
zákonů (energetický zákon) 
trafostanice – ochranné pásmo trafostanice – 7m 
nadzemní vedení VN – 10m 
podzemních vedení elektrizační soustavy do 110 kV vč. a vedení řídicí, měřicí a zabezpečovací techniky činí 1 metr po obou 
stranách krajního kabelu 
 
ochranné pásmo koridoru Rajské strouhy  
ochranné pásmo lesa – 50m - zasahuje částečně plochy K12 a P8, - plánovaná nová zástavba v lokalitě Z8 není tímto ochranným 
pásmem zasažena. 
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ochranné pásmo II. stupně přírodních zdrojů lázeňského místa Lázně Bohdaneč, stanovené podle zákona č. 164/2001 Sb, - řešená 
lokalita leží v ochranném pásmu v celém rozsahu. Podmínky ochrany přírodních léčivých zdrojů jsou stanovené výměrem MZ č.j. 
LZ/3-2884-1.4.60. ze dne 21.4.1960. 
 
nová ochranná pásma 
Nově vznikají pouze ochranná pásma nových inženýrských sítí v běžném rozsahu. 

 
14. údaje o počtu listů a počtu výkresů územní studie  

textová část: 7 stránek A3 
grafická část:  12 výkresů 
příloha č. 1: 90 stránek 
 
01 – širší vztahy 
02 – zákres do UP 
03 – ortofoto situace 
04 – urbanisticko-architektonická situace 
05 – situace majetkoprávních vztahů – průpis stávajících vlastnictví 
06 – situace – regulace 
07 – situace – dopravní – schéma dopravy 
08 – situace – dopravní  
09 – situace – technická infrastruktura 
10 – uliční řezy 
11 – návrh jednotného oplocení do ulice  
12 – regulativ – příklady tvarů střech, vikýřů a oplocení mezi novými parcelami 
 

 odůvodnění územní studie                                  
 
15. údaje o pořízení územní studie  
 

Hlavním cílem územní studie je prověřit možnost zástavby rodinnými domy v lokalitě Z8, dopravní a technické infrastruktury v 
daném území v souladu se stávající ÚPD. 
Dne 25. 05. 2020 požádal Ing. Jiří Wiesner (dále také „žadatel“) z vlastního podnětu Odbor hlavního architekta, Oddělení územního 
plánování Magistrátu města Pardubic (dále jen „pořizovatel“) o přeregistraci územní studie v lokalitě Na Rajské - ÚS - II 
(Z8+P8+K6+K12) (dále také „územní studie“). 
Pro odůvodnění uvádí, že dne 18.03.2020 Rada města Lázně Bohdaneč usnesením č. 37.20 souhlasila s přeregistrací výše 
uvedené studie, resp. souhlasila s pořízením nové ÚS - II (Z8+P8+K6+K12). 
Podkladem pro přijetí usnesení bylo předložení studie Na Rajské W6.4. Současně bylo dohodnuto, že investorem změny územní 
studie je firma Bonzo s.r.o. 
ÚS–II (Z8+P8+K6+K12) byla schválená jako podklad pro rozhodování v území dne 11.12.2014, je zpracovaná v souladu s 
Územním plánem Lázně Bohdaneč (dále jen „územní plán“). 
Odbor hlavního architekta se ve věci návrhu studie Na Rajské W6.4 vyjadřoval pod č.j. MmP 122531/2019 ze dne 26.11.2019 
(dále jen „vyjádření“). Snahou předkládaného řešení je „přeregistrace územní studie US-II (Z8+P8+K6+K12) a zaregistrování 
nového řešení území. Ve vyjádření Odboru hlavního architekta je konstatováno, že předložená studie Na Rajské W6.4 (Lokalita 
RD „Na Rajské“ Lázně Bohdaneč) svým řešením respektuje územní plán; s ohledem na zaregistrovanou územní studii je reakcí 
na aktuální vývoj cen na trhu bydlení. 

 
16. vyhodnocení souladu územní studie s platnou ÚPD  
 

Prověření územní studií je dle ÚPD podmínkou pro další rozhodování o využití území.  
Nově navržená územní studie je v souladu s platnou ÚPD a respektuje zájmy města Lázně Bohdaneč a vlastníků pozemků řešené 
lokality. 
Pro plochy lokality Z8 - Plochy BI - plochy bydlení v rodinných domech – městské a příměstské – ve studii byla navržena forma 
zástavby jak velikostí stavebních parcel, tak stanovením regulativ v území. 
Plocha P8 občanského vybavení – stávající areál firmy Profer zůstává bez úprav, plocha  K6 – ochranná a izolační zeleň a plocha 
K12 - smíšené nezastavěné území budou sloužit jako ochranná zeleň, pobytová volná parková zeleň přírodního charakteru 
s pěším propojením lokality.  
 

17. údaje o splnění zadání územní studie  
Zadání územní studie bylo vypracováno pořizovatelem, kterým je Magistrát města Pardubic, oprávněná úřední osoba: Ing. arch. 
Mariana Zmítková.  

Navrhované řešení odpovídá zadání v plném rozsahu a je rozpracováno do potřebných podrobností. 
Studie zohledňuje podmínky využití území vycházející z vydaného územního plánu.  
Je respektováno vymezení řešeného území územní studie a podmínky z ÚP Lázně Bohdaneč.  
 
Jsou respektovány požadavky na území vyplývající z územně plánovací dokumentace, požadavky na rozvoj území, požadavky 
na plošné a prostorové uspořádání, požadavky na řešení veřejné infrastruktury a požadavky vyplývající ze zvláštních právních 
předpisů. 
Při zpracování byl respektován zákon č.183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, 
platné právní předpisy, příslušné normy, nadřazené územně plánovací dokumentace a strategické dokumenty. 
 
Dopravní řešení územní studie vhodně navazuje na stávající síť dopravní infrastruktury, plochy veřejného prostranství jsou územní 
studií vymezeny, technická infrastruktura je vedena v plochách veřejného prostranství.   
 
Urbanistická koncepce územní studie je navržena tak, aby zástavba směřovala k ucelování tvaru zastavěného území a byla 
vyloučena možnost vzniku izolovaných ploch zastavěných území. 
Koncepce řeší prostorovou a hmotovou návaznost navrhované zástavby na stávající strukturu města. 
Výstavba bude probíhat v předpokládaném množství 2-3 etap. 
Koncepce zástavby vymezuje uliční prostor a prvky veřejné zeleně, které jsou koordinovány s vedením inženýrských sítí a 
parkovacích stání. 
V ÚS jsou stanoveny zásady pro umístění staveb na pozemcích pro bydlení, je stanovena uliční čára, stavební čára, stavební 
hranice, tvar střech a požadavky na oplocení, je stanoven systém dopravní obsluhy včetně dopravy v klidu, je navržena koncepce 
technické infrastruktury včetně napojení na stávající sítě. 
Řešení územní studie respektuje stávající vedení inženýrských sítí (telekomunikační kabel, STL plynovod, vodovod a vedení VN) 
v ploše včetně ochranných pásem. 
Jsou respektovány obsahové a formální požadavky na členění dokumentace. 
 

18. komplexní zdůvodnění navrhovaného řešení  
 

Nová územní studie byla zpracována s ohledem na cíle územního plánování, uvedené v § 18 zákona č. 183/2006 Sb., ve znění 
pozdějších předpisů. 
Návrh vymezuje stavební pozemky a vytváří předpoklady pro výstavbu rodinných domů v souladu s územním plánem. Prostorové 
uspořádání a koncepce řešení dopravní a technické infrastruktury pro možnost koordinace záměrů v lokalitě vytváří předpoklad 
pro udržitelný rozvoj území. Studie stanovuje podrobnější podmínky z důvodu ochrany a rozvoje urbanistických a přírodních 
hodnot s cílem vytvořit příznivé životní prostředí. 
Obsahový rámec a metodický postup stanovený příslušnou legislativou je respektován.  
Stávající majetkoprávní vztahy byly podkladem pro návrh nového uspořádání s odpovídající participací vlastníků na novém 
uspořádání stavebních parcel a veřejného prostranství. Koncepce návrhu studie byla projednána s investorem záměru v území, 
se zástupci města a pořizovatelem. 
Územní studie rozpracovává koncepci ochrany a rozvoje urbanistických, architektonických a přírodních hodnot stanovenou v 
územním plánu. Ochrana nezastavitelných ploch v rámci řešeného území je zajištěna vymezením odpovídajícího rozsahu ploch 
veřejných prostranství. 
 
Území je řešeno v návaznosti na okolní zástavbu a logicky propojuje okolní lokality, vhodně navazuje natrasováním obslužných 
komunikací a optimalizuje náklady na dopravní a technickou infrastrukturu. 

 
 
19. vyhodnocení souladu se stavebním zákonem a obecnými požadavky na užívání území 
 

Územní studie vychází ze stávajícího platného územního plánu města Lázně Bohdaneč a jeho podmínek a limitů. Je v souladu se 
stavebním zákonem a obecnými požadavky na užívání území a umožňuje další rozvoj města. 
Stanoviska dotčených orgánů státní správy a vyjádření správců sítí je součástí dokumentace – příloha 1. 

 
 
 
 
 
 
 

V Chrudimi, 31.3.2022 

AA THER, Ing. arch. Tomáš KONDRAS 


