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TEXTOVÁ ČÁST 

 

 

A. ZÁKLADNÍ ÚDAJE 

 

A.01 Identifikační údaje 

 

Název: 

Územní studie US - III (Z10 + Z49 + K14)  

 

Město: 

Lázně Bohdaneč 

 

Pozemky dotčené řešeným územím:  

k. ú. Lázně Bohdaneč: 

781/6, 781/8, 781/22, 782/8, 782/9, 782/12, 782/14, 782/15, 782/29, 782/33, 784/1, 784/2, 784/3, 785, 786/1, 786/2, 787/1, 787/2, 

788/1, 788/2, 788/3, 788/10, 788/11, 788/14, 788/15, 788/16, 788/18, 788/19, 788/20, 789/1, 789/10, 790/3, 790/4, 790/5, 790/6, 

790/7, 790/8, 790/9, 790/10, 791/1, 791/2, 791/3, 791/4, 791/5, 791/6, 791/7, 791/8, 791/9, 791/10, 791/11, 791/12, 791/13, 791/14, 

791/15, 791/16, 791/17, 791/18, 791/19, 791/20, 791/32, 791/33, 791/34, 791/35, 791/36, 791/37, 791/38, 791/39, 791/40, 791/41, 

791/42, 791/43, 791/44, 791/45, 791/46, 791/47, 791/48, 792/2, 793/1, 793/105, 793/106, 793/107, 793/108, 793/109, 793/110, 

793/111, 793/112, 793/113, 1100/1, 1100/6, 1100/9, 1100/10, 1100/11, 1100/12, 1100/13, 1157, 1227, 1228, 1232, 1257/4, 1257/10, 

1257/11, 1257/12, 1279/3, 1291, 1292, 1293, 1295/2, 1295/3, 1295/4, 1297/1, 1297/2, 1298   

 

Pořizovatel: 

Městský úřad Lázně Bohdaneč (se zajištěním kvalifikace smlouvou s Ing. Martinou Miklendovou) 

Masarykovo náměstí 1, Lázně Bohdaneč, 533 41 

 

Objednatel: 

Město Lázně Bohdaneč 

Masarykovo náměstí 1, Lázně Bohdaneč, 533 41 

  

Zhotovitel: 

a23 architekti 

Ing. arch. Michaela Dejdarová  

Tři Dvory 273, Kolín, 280 02  

IČ: 71407014 

tel. +420 723 762 444 

e-mail: dejdarova@a23architekti.cz 

 

Zodpovědný projektant: 

Ing. arch. Michaela Dejdarová, ČKA 4079  

 

Spolupráce: 

Ing. Eduard Žaluda, Ing. arch. Karel Filsak 

 

Spolupráce (zahradní a krajinářská architektura): 

Fialová Veverka 

Ing. Tomáš Veverka, Ing. Zuzana Veverková, DiS. 

Havlenova 175, Kutná Hora, 284 01 
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Datum: 

02/2016 

 

Stupeň: 

Územní studie 

 

A.02 Majetkoprávní vztahy v území  

pozn. Majetkoprávní vztahy jsou platné ke dni zpracování studie. 

 

Pozemky dotčené řešeným územím:  

 

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

781/6 12269 Ostatní plocha Město Lázně Bohdaneč 

781/8 14051 Ostatní plocha Česká republika 

Příslušnost hospodařit s majetkem státu: Ministerstvo obrany 

Příslušnost k organizační složce právnické osoby: Agentura 

hospodaření s nemovitým majetkem MO - Odbor územní správy 

majetku Pardubice 

781/22 1082 Ostatní plocha Pospíšil Zdeněk 

782/8 31706 Ostatní plocha Česká republika 

Příslušnost hospodařit s majetkem státu: Ministerstvo obrany 

Příslušnost k organizační složce právnické osoby: Agentura 

hospodaření s nemovitým majetkem MO - Odbor územní správy 

majetku Pardubice 

782/9 24797 Ostatní plocha Město Lázně Bohdaneč 

782/12 1058 Ostatní plocha Město Lázně Bohdaneč 

782/14 4551 Ostatní plocha Město Lázně Bohdaneč 

782/15 256 Ostatní plocha Vasserbauer Jaromír 

782/29 5 Ostatní plocha Česká republika 

Příslušnost hospodařit s majetkem státu: Státní pozemkový úřad 

782/33 1142 Ostatní plocha Město Lázně Bohdaneč 

784/1 255 Ostatní plocha Česká republika 

Příslušnost hospodařit s majetkem státu: Státní pozemkový úřad 

784/2 8 Zastavěná plocha a nádvoří Římskokatolická farnost Lázně Bohdaneč 

784/3 1952 Ostatní plocha Česká republika 

Příslušnost hospodařit s majetkem státu: Státní pozemkový úřad 

Doskočil Josef 

Peška Miloslav 

Sýkorová Marie 

Věříš Jan Ing., Ph.D. 

785 1573 Lesní pozemek Česká republika 

Příslušnost hospodařit s majetkem státu: Lesy České republiky, s.p. 

786/1 8173 Orná půda Česká republika 

Příslušnost hospodařit s majetkem státu: Státní pozemkový úřad 

786/2 3595 Orná půda Město Lázně Bohdaneč 

787/1 490 Ostatní plocha Česká republika 

Příslušnost hospodařit s majetkem státu: Státní pozemkový úřad 

Doskočil Josef 

Peška Miloslav 

Sýkorová Marie 
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Věříš Jan Ing., Ph.D. 

787/2 77 Ostatní plocha RADKA s.r.o. Pardubice 

788/1 5791 Orná půda RADKA s.r.o. Pardubice 

788/2 1909 Lesní pozemek Peška Miloslav 

788/3 1188 Trvalý travní porost Peška Miloslav 

788/10 1006 Orná půda Šustr Martin Ing., Ph.D. 

788/11 1005 Orná půda SJM Kožený Josef a Kožená Markéta 

788/14 4111 Orná půda Peška Miloslav 

788/15 1653 Orná půda Peška Miloslav 

788/16 1982 Orná půda Sýkorová Marie 

788/18 1952 Orná půda Česká republika 

Příslušnost hospodařit s majetkem státu: Státní pozemkový úřad 

Doskočil Josef 

Peška Miloslav 

Sýkorová Marie 

Věříš Jan Ing., Ph.D. 

788/19 1588 Orná půda Peška Miloslav 

788/20 1326 Orná půda Koflák František 

789/1 818 Trvalý travní porost Peška Miloslav 

789/10 469 Trvalý travní porost RADKA s.r.o. Pardubice 

790/3 112 Vodní plocha Česká republika 

Příslušnost hospodařit s majetkem státu: Povodí Labe, státní podnik 

790/4 130 Vodní plocha Česká republika 

Příslušnost hospodařit s majetkem státu: Povodí Labe, státní podnik 

790/5 150 Vodní plocha Sýkorová Marie 

790/6 45 Vodní plocha Doskočil Josef 

790/7 95 Vodní plocha Česká republika 

Příslušnost hospodařit s majetkem státu: Povodí Labe, státní podnik 

790/8 171 Vodní plocha Koflák František 

790/9 43 Vodní plocha Rykr Jaroslav 

790/10 257 Vodní plocha RADKA s.r.o. Pardubice 

791/1 8379 Zahrada Peška Miloslav 

791/2 13399 Zahrada Peška Miloslav 

791/3 11 Zastavěná plocha a nádvoří Peška Miloslav 

791/4 23 Zastavěná plocha a nádvoří Peška Miloslav 

791/5 12 Zastavěná plocha a nádvoří Peška Miloslav 

791/6 21 Zastavěná plocha a nádvoří Peška Miloslav 

791/7 21 Zastavěná plocha a nádvoří Peška Miloslav 

791/8 18 Zastavěná plocha a nádvoří Peška Miloslav 

791/9 16 Zastavěná plocha a nádvoří Peška Miloslav 

791/10 14 Zastavěná plocha a nádvoří Peška Miloslav 

791/11 26 Zastavěná plocha a nádvoří Peška Miloslav 

791/12 21 Zastavěná plocha a nádvoří Peška Miloslav 

791/13 24 Zastavěná plocha a nádvoří Peška Miloslav 

791/14 15 Zastavěná plocha a nádvoří Peška Miloslav 

791/15 23 Zastavěná plocha a nádvoří Peška Miloslav 

791/16 17 Zastavěná plocha a nádvoří Peška Miloslav 

791/17 20 Zastavěná plocha a nádvoří Peška Miloslav 

791/18 21 Zastavěná plocha a nádvoří Peška Miloslav 

791/19 17 Zastavěná plocha a nádvoří Peška Miloslav 
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791/20 16 Zastavěná plocha a nádvoří Peška Miloslav 

791/32 17 Zastavěná plocha a nádvoří Peška Miloslav 

791/33 15 Zastavěná plocha a nádvoří Peška Miloslav 

791/34 13 Zastavěná plocha a nádvoří Peška Miloslav 

791/35 14 Zastavěná plocha a nádvoří Peška Miloslav 

791/36 14 Zastavěná plocha a nádvoří Peška Miloslav 

791/37 15 Zastavěná plocha a nádvoří Peška Miloslav 

791/38 18 Zastavěná plocha a nádvoří Peška Miloslav 

791/39 17 Zastavěná plocha a nádvoří Peška Miloslav 

791/40 19 Zastavěná plocha a nádvoří Peška Miloslav 

791/41 11 Zastavěná plocha a nádvoří Peška Miloslav 

791/42 24 Zastavěná plocha a nádvoří Peška Miloslav 

791/43 15 Zastavěná plocha a nádvoří Peška Miloslav 

791/44 12 Zastavěná plocha a nádvoří Peška Miloslav 

791/45 11 Zastavěná plocha a nádvoří Peška Miloslav 

791/46 17 Zastavěná plocha a nádvoří Peška Miloslav 

791/47 10 Zastavěná plocha a nádvoří Peška Miloslav 

791/48 12 Zastavěná plocha a nádvoří Peška Miloslav 

792/2 278 Zahrada Peška Miloslav 

793/1 11089 Orná půda Peška Miloslav 

793/105 11 Orná půda Peška Miloslav 

793/106 849 Orná půda Peška Miloslav 

793/107 146 Orná půda Česká republika 

Příslušnost hospodařit s majetkem státu: Státní pozemkový úřad 

793/108 227 Orná půda Město Lázně Bohdaneč 

793/109 2512 Orná půda Sýkorová Marie 

793/110 1218 Orná půda Doskočil Josef 

793/111 1065 Orná půda Koflák František 

793/112 310 Orná půda Rykr Jaroslav 

793/113 139 Orná půda RADKA s.r.o. Pardubice 

1100/1 2331 Ostatní plocha Město Lázně Bohdaneč 

1100/6 36 Ostatní plocha Šustr Martin Ing., Ph.D. 

1100/9 67 Ostatní plocha Vasserbauer Jaromír 

1100/10 408 Ostatní plocha Česká republika 

Příslušnost hospodařit s majetkem státu: Státní pozemkový úřad 

1100/11 105 Ostatní plocha Město Lázně Bohdaneč 

1100/12 251 Ostatní plocha Město Lázně Bohdaneč 

1100/13 21 Ostatní plocha Česká republika 

Příslušnost hospodařit s majetkem státu: Státní pozemkový úřad 

1157 5190 Orná půda Peška Miloslav 

1227 102 Ostatní plocha Henyšová Ivana 

1228 2676 Ostatní plocha Novák Josef 

1232 58 Ostatní plocha Věříš Jan Ing., Ph.D. 

1257/4 298 Ostatní plocha Pospíšil Zdeněk 

1257/10 1 Ostatní plocha Česká republika 

Příslušnost hospodařit s majetkem státu: Státní pozemkový úřad 

1257/11 2 Ostatní plocha Město Lázně Bohdaneč 

1257/12 38 Ostatní plocha Špás Josef 

1279/3 1502 Vodní plocha Česká republika 

Příslušnost hospodařit s majetkem státu: Povodí Labe, státní podnik 
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1291 120 Ostatní plocha Římskokatolická farnost Lázně Bohdaneč 

1292 452 Ostatní plocha Město Lázně Bohdaneč 

1293 203 Ostatní plocha Město Lázně Bohdaneč 

1295/2 797 Ostatní plocha Město Lázně Bohdaneč 

1295/3 148 Ostatní plocha Město Lázně Bohdaneč 

1295/4 52 Ostatní plocha Město Lázně Bohdaneč 

1297/1 739 Ostatní plocha Město Lázně Bohdaneč 

1297/2 33 Ostatní plocha Město Lázně Bohdaneč 

1298 3653 Zahrada Město Lázně Bohdaneč 

 

 

Seznam vlastníků: 

 

vlastník adresa 

Česká republika 

Příslušnost hospodařit s majetkem státu: Lesy České 

republiky, s.p. 

- 

Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové 

Česká republika 

Příslušnost hospodařit s majetkem státu: Ministerstvo obrany 

Příslušnost k organizační složce právnické osoby: Agentura 

hospodaření s nemovitým majetkem MO - Odbor územní 

správy majetku Pardubice 

- 

Tychonova 221/1, Hradčany, 16000 Praha 6 

 

Odbor územní správy majetku Pardubice, Teplého 1899, Zelené 

Předměstí, 53002 Pardubice 

Česká republika 

Příslušnost hospodařit s majetkem státu: Povodí Labe, státní 

podnik 

- 

Víta Nejedlého 951/8, Slezské Předměstí, 500 03 Hradec Králové 

Česká republika 

Příslušnost hospodařit s majetkem státu: Státní pozemkový 

úřad 

- 

Husinecká 1024/11a, Žižkov, 130 00 Praha 3 

Doskočil Josef Pod Kasárny 436, 533 41 Lázně Bohdaneč 

Henyšová Ivana Kosinova 237, 533 41 Lázně Bohdaneč 

Koflák František Sladkovského 332, Pardubice 

Kožená Josef Štěpánov 16, 535 01 Přelouč 

Kožená Merkéta Zikova 629/13, Nové Sady, 779 00 Olomouc 

Město Lázně Bohdaneč Masarykovo nám. 1, 533 41 Lázně Bohdaneč 

Novák Josef Střelničná 373/9, Kobylisy, 182 00  Praha 8 

Peška Miloslav Havlíčkova 328, 534 01 Holice 

Pospíšil Zdeněk Pernštýnská 121, 533 41 Lázně Bohdaneč 

RADKA s.r.o. Pardubice Na Lužci 706, 533 41 Lázně Bohdaneč 

Rykr Jaroslav Šípkova 623, 533 41 Lázně Bohdaneč 

Římskokatolická farnost Lázně Bohdaneč Masarykovo nám. 44, 533 41 Lázně Bohdaneč 

Sýkorová Marie Spojovací 129, 533 41 Lázně Bohdaneč 

Špás Josef Spojovací 185, 533 41 Lázně Bohdaneč 

Šustr Martin Ing., Ph.D. Na Hledíku 258, 533 52 Staré Hradiště 

Vasserbauer Jaromír Spojovací 186, 533 41 Lázně Bohdaneč 

Věříš Jan Ing., Ph.D. Č.p. 84, 533 41 Černá u Bohdanče 

 

 

A.03 Předmět, obsah a hlavní cíle řešení 

Předmětem řešení územní studie je ověření možností a podmínek změn, které je pro řešenou lokalitu podmínkou pro rozhodování v 

území stanovenou územním plánem města Lázně Bohdaneč. 
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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. 

 (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. 

 (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. 

Na základě § 30 stavebního zákona je obsah, rozsah, cíl a účel územní studie určen pořizovatelem v zadání územní studie. 

 

 

A.04 Použité podklady 

 Zadání územní studie ÚS - III (Z10+ Z49 + K14) zpracované Ing. Martinou Miklendovou 05/2015 

 Územní plán města Lázně Bohdaneč 

 Územně analytické podklady pro ORP Pardubice (aktualizace 2014) 

 Strategie rozvoje města Lázně Bohdaneč 2011-2027 

 Zákon č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen 
„stavební zákon“) a jeho prováděcí vyhlášky, v platném znění 

 Platné právní předpisy a příslušné ČSN 

 Vyjádření správců TI k existenci sítí a technických zařízení v území 
 

 

B. STAV 

 

B.01 Důvody pro pořízení studie, zadání, vymezení lokality 

 

Pořízení územní studie je uloženo územním plánem Lázně Bohdaneč, který nabyl účinnosti dne 16. 2. 2013, jako podmínka pro 

rozhodování o změnách v území.  

Územní studie bude sloužit jako územně plánovací podklad, který ověří možnosti a podmínky změn v území a bude sloužit jako 

podklad pro rozhodování v území.  

 

Zadáním jsou určeny následující požadavky na řešení: 

Urbanismus, architektura, hodnoty 

 Do řešení zahrnout i související stabilizované plochy NL, ZV a OH. Zejména u plochy hřbitova zohlednit problematiku zachování  
piety. 

 Řešení existence zahrádkářské kolonie kolem hřbitova v ploše K14 a zmapovat možná rizika ve vztahu k realizaci VD1 - silnice 
I/36. 
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 Návrh efektivního využití ploch s důrazem na jejich hospodárné a účelné využití pro účel, který jim stanovil platný Územní plán 
Lázně Bohdaneč. U ploch Z49 a K14 se zaměřit na jejich využití pro účely příměstské rekreace a rekreace související 
s lázeňstvím. 

 Rozpracování koncepce prostorové organizace území zaměřené zejména na vymezení veřejných prostranství a ploch pro novou 
zástavbu a ochranu stávajících ploch bydlení a plochy OH. 

 Návrh systému zastavění s důrazem na zachování kvality bydlení. 

 Koordinace navrhované funkce s požadavky ochrany kulturních a civilizačních hodnot. 

 Vzájemné vlivy, vazby a možné oblasti spolupůsobení mezi řešeným a zájmovým územím (vnitřním i vnějším). 

 Řešení využití a funkčnosti veřejných prostranství. 

 Analýza urbanistických vazeb a dalších hodnot v území.  

 Stanovení přiměřených prostorových a plošných regulativů příslušejících danému detailu zpracování a vycházejících z podmínek 
stanovených v platném územním plánu. 

 Vytvoření návrhu veřejné zeleně ve vazbě na systém okolní sídelní zeleně. 

 Koordinace navrhované funkce s požadavky ochrany přírody a krajiny. 

 Zohlednění nutnosti ochrany před hlukem vůči navrženému koridoru pro silnici I/36, pro který je v Územním plánu Lázně 
Bohdaneč vymezena plocha Z46a pro realizaci veřejně prospěšné stavby VD1 – silnice I. třídy I/36 včetně souvisejících staveb a 
zařízení. 

 Pořadí změn v území (etapizace). 

 Koordinace s limity využití území a jeho hodnotami. 

 Požadavky na ochranu ZPF a PUPFL. 

 Obecný průzkum možností území ve vztahu k podpoře rozvoje rekreace a cestovního ruchu. 

 Přínos z hlediska udržitelného rozvoje území. 

 

Technická infrastruktura 

 Popis současného stavu a trasování všech inženýrských sítí v řešeném území. 

 Návrh dopravního systému v území a jeho napojení na organismus města včetně dopravy v klidu, kvalitní napojení na 

nadřazenou komunikační síť. 

 Koordinace s navrženým koridorem silniční komunikace I/36, včetně plnění hygienických limitů hluku. 

 Posouzení a vyhodnocení, zda připojení, resp. sjezdy na nadřazenou komunikační síť budou splňovat podmínky stanovené v 

platných ČSN, požadavky na BESIP a na dostatečnou kapacitu i po navýšení dopravy vyvolaném změnou funkce. 

 Možnosti přeložení a doplnění sítí technické infrastruktury umožňující optimální využití ploch pro navrhovanou funkci. 

 

Další požadavky 

 Projednání řešení se zadavatelem a pořizovatelem. 

 Projednání studie s dotčenými orgány státní správy a správci technické infrastruktury. 

- Krajský úřad Pardubického kraje, Komenského nám. 125, 532 11 Pardubice, Odbor životního prostředí a zemědělství, Odbor 

dopravy a silničního hospodářství  

- Magistrát města Pardubic, Pernštýnské náměstí 1, 530 21 Pardubice, Odbor dopravy, Odbor životního prostředí 

- Ministerstvo zdravotnictví, Palackého nám. 4, 128 01 Praha 2 

- Hasičský záchranný sbor Pardubického kraje, Teplého 1526, 530 02 Pardubice 

- Krajská hygienická stanice Pardubického kraje se sídlem v Pardubicích, Mezi Mosty 1793, 530 03 Pardubice 

- ČEZ Distribuce, Teplická 874/8, 405 02 Děčín 4 
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- Ředitelství silnic a dálnic ČR, Odbor výstavby Brno, Šumavská 33, 612 54 Brno 

- Vodovody a kanalizace Pardubice a.s., Teplého 2014, 530 02 Pardubice 

- RWE GasNet, s.r.o., Klíšská 940, 401 17 Ústí nad Labem 

 

 

B.02 Stávající využití, charakteristika řešeného území 

 

V rámci řešeného území se nacházejí čtyři plochy rozdílného způsobu využití. 

 

Plocha Z10 - podmínky využití ploch vyplývající z ÚPD: 

 

Funkční využití plochy:  

Plocha bydlení - v rodinných domech - městské a příměstské (BI) 

hlavní využití: 

- bydlení v rodinných domech  

 

přípustné využití: 

- občanské vybavení (kromě obchodního prodeje nad 400 m2 prodejní plochy a hřbitova) 

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

infrastruktury 

- zeleň 

- veřejná prostranství 

 

podmíněně přípustné využití: 

- není stanoveno 

 

nepřípustné využití: 

- stavby, zařízení a činnosti nesouvisející s hlavním nebo přípustným využitím 

 

podmínky prostorového uspořádání: 

- míra využití území - max. 30 % 

- výšková hladina zástavby - max. 10 m 

 

specifické podmínky využití: 

- využití plochy bude možné po doložení nepřekročení hygienických limitů hluku z plochy Z46a vymezené pro přeložku 

silnice I/36 

 

Plocha Z49, K14 - podmínky využití ploch vyplývající z ÚPD: 

 

Funkční využití plochy:  

Plocha veřejných prostranství - veřejná zeleň (ZV) 

 

hlavní využití: 

- zeleň na plochách veřejných prostranství (např. park). 
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přípustné využití: 

- vodní plochy do 0,2 ha 

- ostatní plochy pro dopravu (parkoviště, odstavné plochy), chodníky 

- nemotorová doprava 

- občanské vybavení (tělovýchova, sport) 

- občanské vybavení (občerstvení) 

- drobná architektura a mobiliář pro relaxaci 

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

infrastruktury 

 

podmíněně přípustné využití: 

- není stanoveno 

 

nepřípustné využití: 

- stavby, zařízení a činnosti nesouvisející s hlavním nebo přípustným využitím 

 

podmínky prostorového uspořádání: 

- míra využití území - max. 5 % 

- výšková hladina zástavby - max. 6 m 

 

Zastavitelná plocha Z10 určená pro výstavbu rodinných domů  navazuje na stávající zástavbu izolovaných rodinných domů a 

dvojdomů s ortogonální uliční sítí. Plochy zeleně veřejných prostranství Z49 a K14 jsou určeny pro zkvalitnění nabídky ploch 

každodenní příměstské rekreace a vytvářejí přechod mezi zastavěným územím a krajinou. 

Dle požadavku zadání jsou do řešeného území zahrnuty i stabilizované plochy ZV (plocha veřejných prostranství - veřejná zeleň), 

NL (plochy lesní) a OH (plocha občanského vybavení - hřbitov).  

 

Alej ke hřbitovu je stabilizovaná a bude respektována. 

Plochy řešeného území jsou v mírně svažitém terénu. 

 

 

B.03 Širší vazby, záměry v zájmovém území 

 

Město Lázně Bohdaneč se nachází ve strategicky výhodné poloze v zázemí dvou krajských měst, má výbornou dopravní dostupnost 

a kvalitní přírodní a kulturně historické prostředí. 

Řešené území se nachází jižně od centra města v přímé vazbě na velké plochy bydlení zastavěného území s výraznou vazbou na 

krajinu.  

Plocha bydlení je přirozeným doplněním stávající zástavby, její realizací bude dotvořena jasná a definitivní hranice celku obytné 

zástavby individuálního bydlení.  

Většinová plocha řešeného území je funkčně určena jako veřejná zeleň, stane se doplněním celkového systému zeleně, sportovních 

a rekreačních ploch. Nezanedbatelná je potřeba propojení koncentrovaných ploch vegetace, souvisejících sportovně rekreačních 

aktivit a v neposlední řadě krajiny. Návrh páteřních tras pokud možno doprovázených vysokým podílem vegetace ve veřejném 

prostoru je navržen v rámci situace širších vztahů. Trasy jsou v podstatné části vedeny v liniích odpovídajících vodotečím, které jsou 

přirozenými prostorotvornými prvky uspořádání území.  

Situace zahrnuje stav v území i známé záměry. Veřejná zeleň řešeného území se stane městským parkem s odpovídající 

vybaveností a doplní stávající nabídku městské koncentrované vegetační plochy charakterově odlišného lázeňského parku. Kvalitní 

propojení obou parků je velmi podstatné, je navrženo podél vodoteče Rajská strouha, kde je silný potenciál pro vytvoření kvalitního 

prostředí městské zeleně v vodním prvkem. Tohoto propojení je možné docílit cestou kultivace neudržovaných vegetačních ploch do 

podoby přírodního parku.  

Linie trasy podél Rajské strouhy z lázeňského parku pokračuje dále do prostoru Masarykova náměstí, centra města. Pokračování 

trasy je navrženo podél kostela a fary přes plochu územní rezervy R6 do sportovních ploch v severní části území města. Plocha R6 



ÚZEMNÍ STUDIE ÚS - III (Z10 + Z49 + K14) - LÁZNĚ BOHDANEČ 

10/18 

je podrobněji řešena samostatnou územní studií ÚS-IX s jejímž řešením je návrh koordinován. Severní trasa je doplněna o trasu 

vedoucí napříč plochou R6 podél vodoteče Brožovka severovýchodním směrem do krajiny a golfového areálu Golf Clubu Pardubice. 

Podstatné jsou i vazby systému městské zeleně jihozápadním směrem do krajiny a na stávající příměstské vodní rekreační plochy 

Malé Černé a Velké Černé. V návaznosti na tyto plochy je plánována těžba štěrkopísku s budoucím využitím pro sportovně 

rekreační účely. Navrženy jsou komunikační propojení podél vodotečí. V prostoru mezi těmito plochami a řešeným územím je 

vymezena dopravní plocha plánovaného obchvatu (přeložky silnice I/36). Při jejím plánování a následné realizaci je třeba dbát na 

zachování prostupnosti v navržených místech. Důraz by měl být kladen i na architektonickou a technickou formu řešení, která by 

neměla vytvářet ani psychologickou bariéru v komunikaci města s těmito významnými plochami příměstské rekrace. 

 

Na základě doplnění zadání ÚS-III (plochy Z10, Z49, K14) č.j. MULB/03311/15/ORM/LFo byl v rámci zpracování územní studie 

prověřen záměr vlastníka pozemku p.č. 788/10, k.ú. Lázně Bohdaneč na tomto pozemku realizovat stavbu rodinného domu resp. 

možnost změny části plochy K14 na zastavitelnou plochu. Územní studie by v případě návrhu změny sloužila jako podklad pro 

změnu územního plánu. 

Posuzovaná plocha pozemku p.č. 788/10, k.ú. Lázně Bohdaneč tvoří část plochy K14 funkčního využití ZV (plochy veřejných 

prostranství - veřejná zeleň), svou severozápadní hranicí navazuje na zastavěné a zastavitelné plochy BI (plochy bydlení v 

rodinných domech - městské a příměstské). Jihovýchodní hranicí přiléhá ke zklidněné komunikaci s režimem omezení vjezdu pro 

návštěvníky hřbitova. Možnost dopravního napojení pozemku je ze severovýchodu, kde pozemek hraničí s veřejným prostorem 

komunikace.  

Návrh veřejného prostranství v posuzované ploše je opodstatněný z důvodu ochrany kompozičního prvku přístupové cesty ke 

hřbitovu lemované březovou alejí v historicky založené trase, jak je patrné z historické ortofotomapy. Část historicky založené cesty 

s alejí v krajině již byla pohlcena zástavbou rodinnými domy, její trasa byla dopravní infrastrukturou obsluhy území respektována 

ulicí Pod Břízami. Další pohlcení cesty zástavbou resp. redukce její délky s dostatečným ochranným pásmem okolního veřejného 

prostoru by vedlo ke zrušení jejího výrazu kompoziční linie, která je hlavním kompozičním prvkem koncepce přírodního parku v 

plochách veřejných prostranství Z49 a K14, které jsou předmětem řešení územní studie. Koncepce je založena platným územním 

plánem města. Detailnějším prověřením v rámci návrhu územní studie je nutné ochranu tohoto prvku podpořit. Doposud realizované 

kultivace veřejného prostoru v okolí hřbitova a aleje ukazují i na přirozený zájem o zachování prvku ze strany samosprávy a v 

neposlední řadě i veřejnosti. 

Hranice zastavěného území zástavby rodinných domů je prostorotvorným prvkem vnímání ploch veřejných prostranství, územní 

studií je v rámci plochy pro bydlení navržena nezastavitelná plocha s hranicí logicky navazující na uliční linii sousední zástavby. 

Posuzovaná plocha pozemku se nachází za určenou hraniční linií a její začlenění do zastavitelných ploch jednoznačně zakládá 

koncepci zástavby severního výběžku veřejného prostranství při ústí cesty s alejí do zastavěného území. 

Dopravní napojení pozemku z jeho severovýchodní hranice je problematické z důvodu vyústění do prostoru křižovatky ulic Pod 

Břízami a Pod Kasárny. 

Změna části plochy K14 (pozemek p.č. 788/10, k.ú. Lázně Bohdaneč) na zastavitelnou plochu není územní studií doporučena a není 

součástí návrhu. 

Žádné další záměry v území nejsou k datu zpracování studie známy. 

 

 

B.04 Stav dopravní a technické infrastruktury 

 

Území má přímou vazbu na dopravní a technickou infrastrukturu. Vedení stávajících sítí je zakresleno na podkladu vyjádření 

správců technické infrastruktury k existenci sítí a zařízení v území. 

 

 

C. NÁVRH 

 

C.01 Základní charakteristika návrhu 

 

Základním cílem urbanistické koncepce v zastavitelné ploše Z10 je vytvoření obytné zástavby vhodně zapojené do stávající 

struktury. Řešení je determinováno limity technického charakteru týkající se především dopravní infrastruktury. Územní studií je 

v ploše navrženo celkem 12 stavebních pozemků pro zástavbu rodinných domů o velikosti v rozmezí 712 – 1.217 m2. 



ÚZEMNÍ STUDIE ÚS - III (Z10 + Z49 + K14) - LÁZNĚ BOHDANEČ 

11/18 

Základním cílem koncepce v plochách veřejné zeleně K14 a Z49 je definice charakterů jednotlivých částí, vymezení jejich hranic a 

identifikace a návrh kompozičních prvků pro koordinaci a zachování udržitelného rozvoje lokality při plánování a realizaci konkrétních 

záměrů v území.  

 

C.02   Hlavní podmínky pro využití území, regulační prvky plošného a prostorového uspořádání 

 

Hlavní podmínky pro využití území vycházejí z podmínek stanovených územním plánem. Územní studie stanovuje podrobné 

podmínky využití. 

 

podmínky prostorového uspořádání pro plochu Z10: 

minimální šířka veřejného prostoru pro umístění obslužné komunikace je 8 m (větev "B") 

v návaznosti na veřejný prostor v zastavěném území bude šířka navrženého veřejného prostoru přizpůsobena šířce stávajícího 

(větev "A") 

jihovýchodní hranice stavebních pozemků označených RD-07, RD-08, RD-09, RD-10, RD-11, RD-12 bude pokračováním linie 

hranice navazujícího stávajícího stavebního pozemku p.č. 788/21, k.ú. Lázně Bohdaneč 

max. počet nadzemních podlaží: 2 nadzemní podlaží  

maximální výška stavby je 10 m od stávajícího a upraveného terénu 

odstup stavby od hranice pozemku s veřejným prostranstvím komunikace větve "A" je minimálně 5,0 m 

odstup stavby od hranice pozemku s veřejným prostranstvím komunikace větve "B" je závazně 5,0 m  

koeficient zastavěných ploch je max. 30 %. Koeficient zastavěných ploch vyjadřuje poměr součtu zastavěných ploch všech 

nadzemních částí staveb a zpevněných ploch  k výměře pozemku.  

stavby na sousedních pozemcích na sebe mohou stavebně navazovat 

polohu hranic mezi jednotlivými stavebními pozemky je možné upravit za předpokladu dodržení kapacity zástavby celé zastavitelné 

plochy a za dodržení minimální výměry stavebního pozemku 700 m2. 

 

podmínky prostorového uspořádání pro plochy K14 a Z49: 

Konkrétní záměry v území budou respektovat určené charaktery příslušných částí území a navržené kompoziční prvky viz. příloha 

dokumentace ÚS č. 03 - celková situace prostorového uspořádání. 

 

C.03   Směrné a bilanční údaje 

 

Plocha řešeného území    156.259 m2 

Plochy BI (bydlení v rodinných domech)     15.760 m2 

Plochy ZV (veřejná prostranství - veřejná zeleň)  128.916 m2 

Plochy NL (lesní)          1.832 m2 

Plochy OH (občanské vybavení - hřbitovy)       6.798 m2 

Plochy DS (dopravní infrastruktury - silniční)       2.953 m2 

 

Plocha BI (bydlení v rodinných domech)    15.760 m2 

Plocha veřejného prostoru        5.275 m2 

Plocha stavebních pozemků      10.485 m2 
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Plocha veřejného prostoru        5.275 m2 

Plocha vegetace v uličním profilu          887 m2 

Plocha vegetace přírodního parku       3.321 m2 

Plocha komunikací a zpevněných ploch      1.067 m2 

 

Navrhované sítě technické infrastruktury: 

přeložka sdělovacího vedení          125 m 

elektrické vedení NN           210 m 

elektrické vedení veřejného osvětlení         268 m 

STL plynovod            200 m 

vodovod             207 m 

kanalizace - splašková           206 m 

dešťová kanalizace           245 m 

 

C.04 Návrh řešení dopravní a technické infrastruktury 

Doprava 

Dopravní řešení 

Pro dopravní obsluhu plochy bydlení v rodinných domech Z10 je navržena komunikace větve "A" a neprůjezdná komunikace větve 

"B". Větev "A" je napojená prostřednictvím územním plánem navržené dopravní plochy DS na stávající obslužnou komunikaci 

severně od řešeného území a stykovou křižovatkou na větev "B". Větev "B" je ve východní části zakončena obratištěm, v západní 

části je zakončena bez obratiště s navazujícím pěším propojením směrem do sousední plochy veřejné zeleně městského parku. 

Uspořádání veřejného prostoru komunikace je navrženo v charakteru obytné zóny s obousměrným provozem. Studií je navrženo 

základní prostorové uspořádání. Délky rozhledů, směrové oblouky, příčné a podélné sklony, výškové oblouky, atd. budou na 

podkladu zaměření navrženy v dalších stupních projektové dokumentace. Při navrhování místních komunikací a křižovatek budou 

respektovány požadavky ČSN 73 6110 Projektování místních komunikací, ČSN 73 6102 Projektování křižovatek a místních 

komunikací a ČSN 73 0802 Požární bezpečnost staveb – Nevýrobní objekty. 

Mezi plochami veřejné zeleně K14 a Z49 je stabilizovaná dopravní plocha se stávající komunikací lemovanou březovou alejí, která 

tvoří historicky založený kompoziční prvek. Komunikace vede ke hřbitovu, je koncipována jako neprůjezdná s omezeným provozem 

pouze pro vjezd jeho návštěvníků. Změna koncepce dopravní obsluhy hřbitova a navazujícího městského parku není navržena.  

Doprava v klidu 

Parkování a odstavování vozidel rezidentů bude řešeno na vlastních pozemcích v rámci navazujících stupňů projektových prací 

konkrétních záměrů. Pro hostinská stání je doporučeno realizovat min. 6 individuálních parkovacích stání v profilech veřejného 

prostoru komunikací. Parkování návštěvníků hřbitova je stávající v jeho těsné blízkosti. Podrobnější řešení bude předmětem dalšího 

stupně projektové dokumentace, bude respektovat požadavky ČSN 73 6056 odstavné a parkovací plochy. 

Parkování návštěvníků hřbitova je stávající v jeho těsné blízkosti. 

Hromadná doprava 

V docházkové vzdálenosti cca 600 m od lokality je autobusová zastávka meziměstské dopravy. 

Pěší a cyklistická doprava 

Bezpečný pohyb pěších a cyklistů je umožněn v rámci profilů veřejného prostoru komunikací. Jsou navrženy trasy podstatných 

pěších propojení, které je nutné v navazujících stupních projektové dokumentace respektovat. Řešeným územím prochází trasa 

Gočárovy stezky, územní studií je navržena částečná změna trasy. 

Veřejná prostranství  

Struktura a rozsah veřejných prostranství odpovídá požadavkům stanoveným ve vyhlášce č. 501/2006 Sb.  
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Zeleň 

V prostru městského parku je třeba změny druhové skladby stromového patra (lípa, dub, borovice, habr, atd.), v současnosti 

převládají akáty a břízy.  

 

Technická infrastruktura 

Zásobování pitnou vodou 

Lázně Bohdaneč jsou zásobovány pitnou vodou z městského vodovodu, který je součástí Vodárenské soustavy Východní Čechy, 

včetně vlastních zdrojů vody, se zabezpečením pokrytí nárůstu spotřeby. 

Lokalita Z10 bude napojena na stávající vodovodní řad. Bod napojení je severně od lokality v místě dopravního napojení. 

Bilance 

Počet RD   12 

Počet obyvatel  48 

 

Průměrná denní potřeba vody Qp  

Qp =  48 obyv x 150 l/os.den  =  7,20 m3/den  =  0,09  l/s 

 

Maximální denní potřeba vody  

Qm = 7,20 m3/den x 1,5 = 10,80 m3/den = 0,13  l/s  

 

Maximální hodinová potřeba vody  

Qh = 0,13 x  2,7 = 0,36  l/s 

 

Roční potřeba vody   

Qr = 2 628 m3/rok 

 

V ploše městského parku, zejména pak v aktivních částech parku, je účelné umisťovat vodní prvky jako např. pítka, fontány apod. 

Jejich řešení je předmětem podrobnějšího návrhu navazujícího stupně PD. Vzhledem k umístění takových vhodných míst ve vazbě 

na zastavěné území, nebude napojení na vodovodní síť problémem. 

 

Stávající vodovodní řady jsou zakresleny v podrobnosti podkladů získaných od správce sítě. Zakreslení navržených řadů je 

orientační, budou umístěny ve veřejném prostoru, upřesnění polohy bude navrženo v dalším stupni projektové dokumentace stejně 

jako přípojky které souvisí s umístěním staveb v rámci konkrétních záměrů. 

 

Veřejný vodovod je využit pro zásobování požární vodou, pro pokrytí území zastavitelné plochy jsou dostačující stávající hydranty, 

které splňují požadavky normy ČSN 730873 Požární bezpečnost staveb – Zásobování požární vodou. Možné umístění budoucích 

staveb rodinných domů je od hydrantů ve vzdálenosti menší než 200 m, vzájemná vzdálenost hydrantů je menší než 400 m. 

Stávající hydranty jsou osazeny na potrubí DN větším než 80 mm, jedná se o trubní vedení DN 110 mm a 200 mm. Vodovodní řady 

zajišťují požadovaný minimální odběr 4 l/s pro doporučenou rychlost a 7,5 l/s pro rychlost s požárním čerpadlem.  

 

Ochranná pásma 

viz. kapitola Kanalizace  

Kanalizace 

Kanalizace splašková 

Lokalita je v dosahu stávající kanalizační sítě, jedná se o kanalizaci splaškovou. V lokalitě jsou navrženy kanalizační řady s 

napojením na stávající vedení v místě dopravního napojení. 
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V ploše městského parku, zejména pak v aktivních částech parku je účelné umisťovat vodní prvky jako např. pítka, fontány apod. 

Jejich řešení je předmětem podrobnějšího návrhu navazujícího stupně PD. Vzhledem k umístění takových vhodných míst ve vazbě 

na zastavěné území, nebude napojení na kanalizační síť problémem. 

Kanalizační řady jsou zakresleny v podrobnosti podkladů získaných od správce sítě. Zakreslení navržených řadů je orientační, 

budou umístěny ve veřejném prostoru, upřesnění polohy bude navrženo v dalším stupni projektové dokumentace stejně jako 

přípojky které souvisí s umístěním staveb v rámci konkrétních záměrů. 

Bilance 

Celkové množství odpadních vod odpovídá bilanci pitné vody. 

Kanalizace dešťová 

Srážkové vody budou v maximální možné míře zadržovány na pozemcích. U zpevněných ploch komunikací bude voda odváděna 

pomocí uličních vpustí do dešťové kanalizace zaústěné do vsakovacího zařízení ve veřejném prostoru, doporučeno je řešení 

likvidace dešťových vod povrchovým vsakem v rámci ploch veřejné zeleně městského parku. 

U navržených stavebních pozemků budou dešťové vody vsakovány na vlastních pozemcích.  

V dalším stupni projektové dokumentace bude proveden hydrogeologický průzkum.  

 

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 

Zásobování elektrickou energií řešeného území bude zajištěno rozvody NN ze stávající trafostanice TS 680 - Kopřivník při západní 

hranici zastavitelné plochy Z10. 

Bilance 

Bilance potřeby elektrické energie navrhované zástavby (12 RD): 

(lokalita je plynofikována, u většiny objektů je počítáno s předpokladem plynového vytápění) 

  P = 12*(1,6 + 4/121/2) = 33 kW 

Stávající vedení sítí je zakresleno v podrobnosti podkladů získaných od správce sítě. Zakreslení navržených vedení je orientační, 

budou umístěny ve veřejném prostoru, upřesnění polohy bude navrženo v dalším stupni projektové dokumentace stejně jako 

přípojky které souvisí s umístěním staveb v rámci konkrétních záměrů. 

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, 
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 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, 

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. 

Veřejné osvětlení 

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

osvětlení budou realizovány v plochách veřejných prostranství. Napojení je ze stávající trafostanice TS 680 - Kopřivník při západní 

hranici zastavitelné plochy Z10. 

Stávající veřejné osvětlení je při komunikaci s březovou alejí vedoucí ke hřbitovu. Návrh doplnění veřejného osvětlení v rámci ploch 

městského parku je předmětem podrobnějšího návrhu v navazujících stupních PD. 

Sdělovací vedení 

Zastavitelnou plochou prochází síť sdělovacího vedení, je navrženo přeložení jeho části. 

Zásobování teplem a plynem 

Lázně Bohdaneč mají zajištěno zásobování plynem. Jsou navrženy nové STL řady, napojení je severně od lokality v místě 

dopravního napojení. 

Stávající vedení je zakresleno v podrobnosti podkladů získaných od správce sítě. Zakreslení navržených vedení je orientační, budou 

umístěny ve veřejném prostoru, upřesnění polohy bude navrženo v dalším stupni projektové dokumentace stejně jako přípojky které 

souvisí s umístěním staveb v rámci konkrétních záměrů. 

Odpady 

Plochy pro 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 pro výstavbu RD. Městský park bude v rámci vybavení mobiliářem vybaven 

odpadkovými koši.   
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D. OSTATNÍ 

 

D.01 Bilance počtu jednotek a obyvatel 

 

Navržený počet rodinných domů   12 

Předpokládaný počet obyvatel   48 
 
 

D.02 Údaje o splnění zadání územní studie 

 

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

Martinou Miklendovou).  

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. 

Studie obsahuje řešení urbanismu, architektury, hodnot a technické infrastruktury v rozsahu bodů uvedených v zadání včetně 

požadovaných konzultací se zadavatelem, pořizovatelem a projednání s určenými dotčenými orgány státní správy a správci sítí.  

 
 

D.03 Komplexní zdůvodnění navrhovaného řešení 

 

Návrh byl zpracován s ohledem na cíle územního plánování, které jsou uvedeny v § 18 zákona č. 183/2006 Sb., ve znění pozdějších 

předpisů.  

Územní studie vytváří předpoklady pro výstavbu vymezením stavebních pozemků pro stavby rodinných domů a kultivaci ploch 

veřejné zeleně do podoby městského parku v souladu s územním plánem. Podrobnějším návrhem prostorového uspořádání a 

koncepce řešení dopravní a technické infrastruktury pro možnost koordinace záměrů v lokalitě vytváří předpoklad pro udržitelný 

rozvoj území. Studie dále stanovuje podrobnější podmínky z důvodu ochrany a rozvoje urbanistických a přírodních hodnot, jsou 

stanoveny s cílem vytvoření příznivého životního prostředí. 

Územní studie respektuje obsahový rámec a metodický postup stanovený příslušnou legislativou. Mezi podklady pro návrh 

prostorového uspořádání patří zmapování majetkoprávních vztahů a informace o stávajících záměrech v území. Koncepce návrhu 

studie byla projednána se zástupci města a pořizovatelem.  

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 zastavitelné plochy je zajištěna vymezením 

odpovídajícího rozsahu ploch veřejných prostranství. 

 
 

D.04 Vyhodnocení souladu s předpokládaným záborem půdního fondu vymezeným v územním plánu 

 

Zábor ZPF dle UP (plocha Z10)         1,51 ha 

     

Plochu tvoří zemědělské pozemky zařazené do IV. třídy ochrany ZPF. 

 

Bilance záboru ZPF v podrobnosti podkladu a návrhu územní studie: 

    

Zábor ZPF plochy Z10 celkem     9.994 m2  

Zábor ZPF pro veřejné prostranství komunikací      5.275 m2 

Zábor ZPF pro RD a související stavby a zpevněné plochy   4.719 m2 
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Zábor ZPF US je v souladu s předpokládaným záborem UP. 

 
 

D.05 Výsledky projednání územní studie s dotčenými orgány a správci sítí 

 

Vyjádření DO a správců sítí jsou součástí dokladové části dokumentace (příloha č.06). 

 

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

 

Z hlediska zájmů orgánu ochrany zemědělského půdního fondu je souhlas k územní studii plně v působnosti v působnosti obecních 

úřadů obcí s rozšířenou působností, v tomto případě Magistrátu města Pardubice. 

Z hlediska ochrany přírody: Vzhledem k záznamu o výskytu zvláště chráněných druhů v nálezové databázi Agentury ochrany přírody 

a krajiny z let 2005 – 2007 je třeba před zahájením konkrétních činností (umísťování staveb, apod.) tyto skutečnosti prověřit a na 

základě výsledků provedených průzkumů stanovit výsledný postup. 

Z hlediska orgánu posuzování vlivů na životní prostředí není územní studií stanoven rámec pro budoucí povolení záměrů uvedených 

v příloze č.1 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění 

pozdějších předpisů, proto se na ní nevztahují ustanovení citovaného zákona. 

Územní studie se nedotýká dalších zájmů na ochranu životního prostředí, které jsou v kompetenci tohoto odboru životního prostředí 

a zemědělství. 

 

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

 

Krajský úřad Pardubického kraje, odbor dopravy a silničního hospodářství jako silniční správní úřad a speciální stavební 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. 

Zástavba RD je navržena mimo ochranné pásmo budoucí silnice I. třídy č. 36. Konkrétní záměry budou navrženy s ohledem na zdroj 

hluku z budoucí silnice (obchvatu města). Protihluková opatření a jeho akustické posouzení bude řešeno v dalších stupních PD.  

 

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. 

Z hlediska zákona č. 334/1992 Sb. o ochraně ZPF v platném znění není ke studii připomínek. 

Z vodoprávního hlediska, podle zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších 

předpisů, není ke studii připomínek. 

 

5. Ministerstvo zdravotnictví 

 

Řešené území se nachází ve vnějším území lázeňského místa Lázně Bohdaneč a v ochranném pásmu II. stupně jeho přírodních 

léčivých zdrojů. Navržený způsob funkčního využití řešených ploch je v souladu s limity využití území. Z hlediska ochrany přírodních 

léčebných lázní a přírodních léčivých zdrojů ministerstvo ke studii neuplatňuje pripomínky. 

V dalších stupních projektové dokumentace je nutno respektovat usnesení rady Východočeského KNV č. 151 ze dne 20.7. 1963,  

kterým byl vydán statut lázeňského místa Lázně Bohdaneč a usnesení Ministerstva zdravotnictví č.j. LZ/3-2884-1.4.60. ze dne 

21.4.1960, kterým byla stanovena ochranná pásma přírodních léčivých zdrojů lázeňského místa Lázně Bohdaneč a v návaznosti na 

místní geologické podmínky vymezena konkrétní ochranná opatření. 
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V § 37 lázeňského zákona jsou  uvedeny činnosti v ochranných pásmech přírodních léčivých zdrojů a zdrojů přírodních minerálních 

vod a na území lázeňského místa, které nelze povolit či schválit bez závazného stanoviska ministerstva. K těmto činnostem patří i 

vydání územního rozhodnutí a následná správní řízení s výjimkou staveb uvedených v § 37 odst. 3 písm. a) a b) lázeňského zákona. 

 

6. Hasičský záchranný sbor Pardubického kraje 

 

HZS sděluje, že stavba není předmětem výkonu státního požárního dozoru a nebude k ní vydáno stanovisko. Požadované doplnění 

informací o minimálním požadavku na parametry vnějších požárních hydrantů bylo provedeno. 

 

7. Krajská hygienická stanice Pardubického kraje 

 

KHS s návrhem územní studie souhlasí. 

V dalších stupních projektové dokumentace KHS požaduje doložit nepřekročení hygienických limitů hluku z plánované silnice 

v koridoru I/36. 

 

8. ČEZ Distribuce, a.s. 

 

S návrhem územní studie souhlasí za podmínky, že stavby budou v plném rozsahu respektovat stávající zařízení distribuční 

soustavy a pokud stavby zasáhnou do ochranného pásma el. zařízení, požádá stavebník o udělení souhlasu s umístěním stavby 

v ochranném pásmu elektrického zařízení. 

 

9. Ředitelství silnic a dálnic ČR 

 

Jihozápadně od řešeného území se nachází plánovaná trasa přeložky silnice I/36, lze důvodně předpokládat, že bude po uvedení 

do provozu zdrojem hluku a vibrací. Ke stavbám v řešeném území nelze vydat kladné stanovisko orgánu ochrany veřejného zdraví 

aniž by u ní byla přijata opatření k ochraně před hlukem a vibracemi. Neprovede-li stavebník dostatečná opatření k ochraně proti 

hluku, nemůže žádat, aby tato opatření provedl provozovatel, vlastník nebo správce zdroje hluku. 

 

10. Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s. 

 

Odkanalizování bude řešeno jako oddílné, do stávající kanalizace nebudou vypouštěny dešťové a balastní vody. 

V rámci předprojektové přípravy dalších stupňů projektové dokumentace bude prověřen technický stav a kapacitní možnosti stávající 

kanalizace v úseku od místa uvažovaného připojení po kanalizační sběrač „A“ DN 400, v rámci výstavby se provedou nezbytné 

opravy nebo výměny potrubí. 

Bude umožněno případné připojení přilehlých lokalit. 

 

11. RWE GasNet, s.r.o. 

 

Požadavek na zakreslení aktuálního stavu plynárenských zařízení na základě vyjádření k existenci sítí a respektování zařízení  

včetně jejich ochranných a bezpečnostních pásem je územní studií splněn. 

Lokalitu lze dle návrhu napojit na stávající STL plynovod PE dn 50 u p.č. 793/43, k.ú. Lázně Bohdaneč. Nové STL plynovody budou 

PE dn 63 a přípojky PE dn 32. 

 


