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1. Identifikační údaje

1.1 Údaje o stavbě

a) název stavby  STUDIE – PRODLOUŽENÁ - SLUNEČNÍ

b) místo stavby (adresa, čísla popisná, katastrální území, parcelní čísla pozemků)
• Pardubice, vnitroblok Prodloužená / Sluneční / Okrajová
• k.ú. Pardubice
• parcelní čísla: 3702/1, 3706/6

Stupeň: studie

Datum: červen  2020

Zakázkové číslo: 03/s/2020

1.2 Údaje o žadateli / stavebníkovi

Objednatel: Statutární město Pardubice 
(Stavebník) Úřad městského obvodu Pardubice II

IČ 00274046
DIČ CZ002714046

Sídlo: Chemiků 128, p.p.41
530 09 Pardubice

 
Zastoupený: Ing. Tomášem Řezaninou - vedoucím odboru ŽP a dopravy 

1.3 Údaje o zpracovateli dokumentace

Zhotovitel: HIGHWAY DESIGN, s.r.o
zapsaná v OR vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 23491

IČ 27513351
DIČ CZ 27513351

Sídlo firmy: Okružní 948/7
500 03 Hradec Králové 3
e-mail : hd@highwaydesign.cz
tel.,fax, zázn. : 495 408 921
mobil : 603 163 584

Zastoupený: jednatelem firmy Ing. Jiřím Nývltem
autorizovaný inženýr ČKAIT (číslo autorizace 0601964)

Vypracoval: Ing. Michal Čepelka autorizovaný inženýr ČKAIT (číslo autorizace 0602546)
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2. Základní údaje

2.1 Objednávka

• Č.j.: 1400/2020/ÚMOII/OŽPD/TŘe
• Datum: 26.02.2020

2.2 Cíle studie

• návrhu  stavby  v  podrobnosti  studie  na  úpravy  vnitrobloku  Prodloužená  /  Sluneční  /
Okrajová 

• návrh bude sloužit  jako podklad pro projednání s veřejností  a následně pro zpracování
dalších fází projektové dokumentace

• bude řešit zejména:
• kultivace  prostoru  nároží  Sluneční  –  Okrajová;  předpoklad  odstranění  neperspektivních

stromů, výstavba chodníků v hlavních vyšlapaných trasách (směr zastávka a přechod ke
Kauflandu), nežádoucí vstupy do prostoru zamezit zídkou z gabionů, doplnění VO, nový
kontejnerový přístřešek

• úprava  ulice  Prodloužené  u  křižovatky  s  Bělehradskou  –  doplnění  retardéru  v  místě
přechodu pro chodce a posunutí začátku zóny 30, úprava trasování chodníku a výstavba
nového většího přístřešku na kontejnery (mimo podzemní sítě)

• rekonstrukce a zkapacitnění parkoviště před domem 298-299
• rekonstrukce  parkoviště  před  domem  300-301;  umožnění  výjezdu  z  parkoviště  druhou

stranou kolem budovy Policie
• rekonstrukce (zvětšení) a nové vybavení dětského hřiště před čp. 289
• zrušení  nevyužívaného mlatového hřiště před čp.  291 včetně dlážděného čtvrtkruhu se

streetballovým košem a nabídka jeho náhrady novým parkovištěm
• úprava rohu před čp. 294 – doplnění kolmých stání a stavební vymezení nárožního oblouku

2.3 Hranice řešeného území

• vnitroblok ohraničený ulicemi Prodloužená, Sluneční, Okrajová, Bělehradská

3. Analýza problematiky

3.1 Podklady

• DTMM
• katastrální mapa daného území
• Úpm
• terénní průzkumy zhotovitele
• předpisy pro navrhování a projektování dopravních staveb
• Posouzení  stromů  10/2019  Ing.  Jana  Kulhánková,  Ing.  Martina  Balážová,  Zahradní

architektura Pardubice s.r.o.

3.2 Terénní průzkumy

• všechny úseky byly ověřeny terénním průzkumem
• technické dopady a souvislosti budou předmětem dalšího stupně PD
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4. Koncept

4.1 Širší vztahy a stávající stav 

• dané území je tvořeno panelovými domy ze 70 až 80 let 
• v dané oblasti jsou omezené možnosti parkování dle původních návrhů sídliště
• část parkovacích míst je objektu Policie ČR ve východní části řešeného území
• část parkovacích míst je na ploše  před čp. 295 a 296 a dále je zde podél komunikací

několik zálivů pro parkování
• některé komunikace v oblasti jsou řešeny jako jednosměrky
• před objekty čp. 289 a 288 je stávající dětské hřiště a za ním travnatá plocha včetně branek
• před  objektem  čp.  291  je  stávající  nepoužívané  mlatové  hřiště  včetně  dlážděného

čtvrtkruhu se streetballovým košem
• na západě za ulicí Okrajovou je nákupní centrum  včetně supermarketu s potravinami
• Ulice Okrajová je jednou ze sběrných komunikací v oblasti a je na ní vedena trasa MHD

včetně zastávek poblíž řešeného území
• jižní část tvoří hlavní komunikace na ul. Bělehradské, k
• Ulice Bělehradská je další ze sběrných komunikací v oblasti a je na ní vedena trasa MHD

včetně zastávek poblíž řešeného území
• na severu je ulice Sluneční jenž tvoří vstup do dané oblasti
• komunikace je jednosměrná z ulice Okrajové
• v křižovatce Okrajová a Sluneční je připravena projektová dokumentace na vstupní retardér

s přechodem přes ul. Sluneční jako vstup do budoucí oblasti „Zóny tempo 30“
• ulice sluneční navazuje na objekty MŠ a ZŠ
• dalším vstupem do dané oblasti je na východní hranici ulice Prodloužená 
• ulice Prodloužená za křižovatkou s ul. Sluneční je značena jako „Zóna tempo 30“
• studie prověří možnost posunu začátku této oblasti do míst u křižovatky s ul. Bělohradskou

4.2 Rozdělení do dílčích částí

• Část 1 - Kultivace prostoru v nároží Slunečná - Okrajová
• Část 2 - Úprava stanoviště pro kontejnery u části 1
• Část 3 - Úprava ulice Prodloužené u křižovatky s Bělehradskou
• Část 4 - Úprava stanoviště pro kontejnery u části 3 
• Část 5 - Rekonstrukce a zkapacitnění parkoviště před domem 298-299
• Část 6 - Rekonstrukce parkoviště před domem 300-301
• Část 7 - Návrh nových parkovacích ploch před domy 291-296
• Část 8 - Úpravy dětského hřiště

4.3 Projednání konceptu

• studie byla projednávána ve fázi rozpracovanosti s objednatelem

5. Návrh

5.1 Část 1 - Kultivace prostoru v nároží Slunečná – Okrajová

• stávající prostor je bez zpevněných pěších tras
• vzhledem  k  blízkosti  zastávky  a  obchodního  centra  za  ul.  Okrajovou  je  zde  několik

prošlapaných tras
• v daném prostoru je větší množství stromů v různé kvalitě, dle dendrologického průzkumu

jsou ohodnoceny kvalitní stromy a stromy vhodné k vykácení
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• návrh pěších tras respektuje hodnotné stromy 
• jsou navrženy dvě hlavní trasy
• jedna trasa od nároží MK a ulice Sluneční směrem k zastávce
• druhá trasa od přechodu přes ul. Okrajovou směrem na MK na rohu domu čp. 297
• navržené trasy jsou navrženy v mlatové povrchu a lemy z žulové kostky
• nežádoucí  vstupy se zde pravděpodobně nebudou vyskytovat  a proto  nejsou navržené

gabionové zídky
• stávající  keře  na  okraji  tvoří  dostatečný  lem  prostoru  a  lze  předpokládat,  že  se  další

prostupy nebudou tvořit
• v daném prostoru není prozatím navrženo doplnění veřejné osvětlení,  neboť standardní

sloupy VO by zasahovali do korun stromů a není vhodné kácet další stromy
• tyto trasy nejsou hlavní pěší trasy, ale jsou spíše zkratky přes daný prostor  

5.2 Část 2 - Úprava stanoviště pro kontejnery u části 1

• stanoviště pro kontejnery u části 1 mezi čp.297 a čp.308 tvoří dlážděná plocha s ohrazením
z  dřevěného oplocení  bez střechy

• na daném místě se nachází 6 kontejnerů (1100l) na směsný odpad a 3 kontejnery na plasty
a 1 na papíry dále je zde umístěn jeden kontejner na textil

• celkem 11 kontejnerů
• v návrhu je navržen nový kontejnerový prostor pro 12 kontejnerů
• je navržen přístřešek na kontejnery v délce 5,0m  a  šířce 8,2m, výšce 2,7-2,4 m,
• přístřešek  je  rozdělen  na  dvě  sekce  po  6  kontejnerech  a  bude  zabírat  cca  stávající

vydlážděnou plochu
• přístřešek bude vyzděn z hladkých betonových tvarovek s výplní  otvorů z  tahokovu na

betonové základové pasy
• výplň  opláštění  tvoří  žárově  pozinkovaný  tahokov  a  kovová  konstrukce  střechy  s

jednoduchou střechou z plechu, dle vzoru posledních přístřešků na obvodě II

5.3 Část 3 - Úprava ulice Prodloužené u křižovatky s Bělehradskou

• je navržena úprava přechodu přes ulici Prodlouženou
• je navržen odsunutý široký retardér, který bude sloužit i jako vstup do nově označené „Zóny

tempo 30“
• je navržena úprava pěších tras s ohledem na umístění přechodu a s ohledem na nový

přístřešek pro kontejnery
• součástí návrhu je i přisvětlení přechodu

5.4 Část 4 - Úprava stanoviště pro kontejnery u části 3 

• stanoviště pro kontejnery u části 3 mezi čp.286 a čp.269 tvoří dlážděná plocha s ohrazením
z  dřevěného oplocení  bez střechy

• na daném místě se nachází 5 kontejnerů (1100l) na směsný odpad a 2 kontejnery na plasty
a 1 na papíry dále je zde umístěn jeden kontejner na textil

• celkem 10 kontejnerů
• v návrhu je navržen nový kontejnerový prostor pro 12 kontejnerů
• je navržen přístřešek na kontejnery v délce 3,6m  a  šířce 12,2m, výšce 2,7-2,4 m,
• přístřešek je rozdělen na tři sekce  po 4 kontejnerech
• přístřešek bude vyzděn z hladkých betonových tvarovek s výplní  otvorů z  tahokovu na

betonové základové pasy
• výplň  opláštění  tvoří  žárově  pozinkovaný  tahokov  a  kovová  konstrukce  střechy  s

jednoduchou střechou z plechu, dle vzoru posledních přístřešků na obvodě II
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5.5 Část 5 - Rekonstrukce a zkapacitnění parkoviště před domem 298-299

• stávající plocha před objekty je tvořena komunikací a zálivem pro kolmé stání 13 vozidel
• konstrukce je betonová s vrchní vrstvou asfaltu,na kterém jsou patrné trhliny prokreslené

od dilatací betonových desek
• je navrženo rozšíření stávající plochy na dvě řady stání o kapacitě 21 stání z toho dvě

vyhrazená stání pro imobilní
• podél objektu je zachována komunikace sloužící jako nástupní požární plocha v šířce 4,5m 
• dále je řada pro kolmé parkování,  délka parkovacích míst  5,0 a šířka rozšířená na 2,7

vzhledem ke navazujícím komunikacím v šířce 4,5m
• za první řadou pro parkování je druhá komunikace opět v šířce 4,5m a následuje další záliv

pro kolmé stání v hloubce 4,5 s možným přesahem 0,5m do zeleně pro parkovací vozidla
• šířka stání opět rozšířená na 2,7m
• navržené  místa  pro  parkování  budou  řešeny  s  konstrukcí  z  betonové  dlažby,  která

umožňuje zasakování dešťových vod do podloží
• komunikace budou řešeny buď živičné (vrstva živice zamezující trhlinám) nebo dlážděné

nad stávající betonové podklady (po odstranění stávající vrstvy živice)
• součástí návrhu je nové osvětlení parkovacích ploch 

5.6 Část 6 - Rekonstrukce parkoviště před domem 300-301

• stávající plocha před objekty je tvořena komunikací a zálivem pro kolmé stání 13 vozidel
• konstrukce je betonová s vrchní vrstvou asfaltu,na kterém jsou patrné trhliny prokreslené

od dilatací betonových desek
• vzhledem ke stávající zeleni za plochu není navrženo rozšíření jako u části 5
• je  navržena  rekonstrukce  plochy  o  kapacitě  11  stání  z  toho  dvě  vyhrazená  stání  pro

imobilní 
• podél objektu je zachována komunikace sloužící jako nástupní požární plocha v šířce 4,5m 
• dále je řada pro kolmé parkování v hloubce 4,5m s možným přesahem 0,5m do zeleně pro

parkovací vozidla
• šířka stání opět rozšířená na 2,7m
• navržené  místa  pro  parkování  budou  řešeny  s  konstrukcí  z  betonové  dlažby,  která

umožňuje zasakování dešťových vod do podloží
• komunikace budou řešeny buď živičné (vrstva živice zamezující trhlinám) nebo dlážděné

nad stávající betonové podklady (po odstranění stávající vrstvy živice)
• součástí návrhu je návrh propojení na parkovací plochu za Policií ČR

5.7 Část 7 - Návrh nových parkovacích ploch před domy 291-296

• před domy čp. 291-296 jsou v současné době dvě parkovací plochy – podél komunikace u
čp.291-293 záliv pro kolmá stání a před objektem čp.295 a 296 živičná parkovací plocha

• v rámci  zrušení  mlatového hřiště a návrhu nového parkoviště jsou upraveny i  tyto dvě
plochy pro parkování

• záměrem je ponechat komunikaci (pojízdný chodník)  před objekty čp.294-296 jen pro pěší
a případné zásahy složek IZS

• jsou navrženy dvě parkovací plochy s centrální komunikací a oboustranným parkovacími
zálivy pro kolmá stání

• vzniklý  prostor  mezi  parkovišti  navržen  k  zatravnění  a  nové  výsadbě  jako  náhrada  za
kácené dřeviny

• je navržena rekonstrukce střetávajících ploch o původní kapacitě 32 stání  na rozšířené
plochy  s  novou kapacitu 61 stání

• komunikace u zálivů  jsou navrženy na šířku 5,0m a šířka stání je rozšířená na 2,7m a
hloubka 4,5m s možným přesahem 0,5m do zeleně pro parkovací vozidla

• navržené  místa  pro  parkování  budou  řešeny  s  konstrukcí  z  betonové  dlažby,  která
umožňuje zasakování dešťových vod do podloží
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• komunikace budou řešeny buď živičné nebo dlážděné
• součástí návrhu je rekonstrukce pěších tras a doplnění veřejného osvětlení
• vzhledem  k  vedení  podzemního  kabelu  NN je  navržena  případná  jeho  přeložka  mimo

parkovací plochy

5.8 Část 8 - Úpravy dětského hřiště

• stávající dětské hřiště obsahuje pískoviště, houpačku, klouzačku a dvě pružinovky
• rozšíření stávajícího dětského hřiště je možné na stávající ploše, případným rozšířením dle

nových prvků a jejich bezpečnostních dopadových ploch
• počet a druh nových atrakcí je závislý na výši investice do daných prvků
• pro přesun stávajícího koše (nebo náhradu za nový) je  navržena stávající  plocha mezi

chodníkem a brankou na travnatém hřišti
• zde bude nutné drobné zkrácení stávajícího hřiště posunem jedné branky
• pro streetballový koš je navržena nová zpevněná plocha 
• plochu je možné doplnit ochranným oplocením podél chodníku pro ochranu parkujících aut 

6. Záborový elaborát

7. Odhad investiční nákladů

Část 1 - Kultivace prostoru v nároží Slunečná – Okrajová 250 000,- Kč

Část 2 - Úprava stanoviště pro kontejnery u části 1 500 000,- Kč

Část 3 - Úprava ulice Prodloužené u křižovatky s Bělehradskou 600 000,- Kč

Část 4 - Úprava stanoviště pro kontejnery u části 3 500 000,- Kč

Část 5 - Rekonstrukce a zkapacitnění parkoviště před domem 298-299   1 000 000,- Kč

Část 6 - Rekonstrukce parkoviště před domem 300-301 500 000,- Kč

Část 7 - Návrh nových parkovacích ploch před domy 291-296
nové plochy a bourání 3 300 000,- Kč
přeložka kabelu NN 350 000,- Kč

Část 8 - Úpravy dětského hřiště 
úpravy ploch a chodníčků 350 000,- Kč
nová plocha pro koš 250 000,- Kč
herní prvky dle počtu 300 000 – 600 000,- Kč

Pozn.: ceny bez DPH

parcela pozemek
číslo vlastnické právo adresa využití druh výměra

3702/1 jiná plocha ostatní plocha

3706/6 silnice ostatní plocha

k.ú. Pardubice

Statutární město 
Pardubice

Pernštýnské náměstí 1, Pardubice-Staré 
Město, 53002 Pardubice

156 067

Statutární město 
Pardubice

Pernštýnské náměstí 1, Pardubice-Staré 
Město, 53002 Pardubice

10 701
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