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1. Identifikační údaje 

 

Identifikační údaje území 
 

Kraj: Pardubický 
 

Obec: Opatovice nad Labem  
Území: k.ú. Pohřebačka  

Název akce:  Opatovická CITADELA 

 

Identifikační údaje pořizovatele 

 

Název: Magistrát města Pardubic  
Odbor hlavního architekta  

Zastoupení: Ing.arch.Mariana Zmítková  
Sídlo: Štrossova 44, Pardubice, 530 21 

 

 

Identifikační údaje zpracovatele 

 

Název: Ing.arch. Linda Obhlídalová - LONOCO architekti  

Sídlo: Košumberk 8, Luže, 538 54  

IČ: 00769860  

DIČ: CZ8060173451  

Telefon: +420 605 014 169 

 

2. Vymezení řešeného území 

 

Řešené území leží v severovýchodní části obce Opatovice nad Labem, v k.ú. Pohřebačka. Jedná se o 
zastavitelné území pod označením V/1 (dle Změny č.5 ÚPSÚ obce Opatovice nad Labem) ležící východně 
od komunikace II.třídy, o rozloze cca 7 ha. Součástí plochy vymezené pro zpracování územní studie je část 
zastavěného území na západní hranici sahající ke stávající komunikaci II. třídy.  

V tomto území územní plán navrhuje způsob dopravního napojení řešené lokality. 

 

Zastavitelné území V/1 leží dle územního plánu ve funkční ploše využití - zóna venkovského typu 
smíšená - obytná - OB. 
Ze západní strany je lokalita v přímé vazbě na současně zastavěné území obce, ze strany severní 
navazuje dle územního plánu na funkční plochu využití - zóna občanské vybavenosti - OV, ze strany 
severovýchodní je funkční plocha využití - zóna veřejné či ochranné zeleně - VZ, ze strany východní a 
jižní je neurbanizované území. Jih a východ hraničí s k.ú.Opatovice nad Labem. 
 

3. Cíl a účel ÚS 

 

Hlavním cílem územní studie je prověření, posouzení a navržení urbanistického řešení této lokality a jejího 
komplexního vybavení včetně řešení veřejné infrastruktury a jejího napojení na stávající území. 

 

Cílem studie je navržení urbanistické koncepce území, t.j. především uspořádání jednotlivých funkčních 
složek vybavení území (řešení tras a ploch veřejné infrastruktury, vymezení jednotlivých parcel pro 
budoucí výstavbu objektů RD a viladomů) a stanovení plošných a prostorových požadavků na uspořádání 
území.  

 

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. 
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4. Požadavky vyplývající z územně plánovací dokumentace obce a z šiřších územních vztahů 

 

Požadavek zadání: 
 

1. Obec Opatovice nad Labem má platný ÚPSÚ včetně jeho dalších změn. Předmětné území je řešeno 
ve Změně č.5 ÚPSÚ. Součástí plochy vymezené pro zpracování územní studie je část zastavěného 
území na západní hranici sahající ke stávající komunikaci II.třídy. V tomto území územní plán navrhuje 
způsob dopravního napojení řešené lokality,   

2. zastavitelná plocha, která bude prověřena územní studií, leží dle územního plánu ve funkční ploše 
využití – zóna venkovského typu smíšená – obytná – OB,   

3. dle vyhlášky č.4/1997 o závazných částech územního plánu Opatovice nad Labem včetně jejich dalších 
změn (dále jen „vyhláška“), část druhá, čl.6 – Funkční uspořádání, slouží zóna venkovského typu smíšená 
– obytná – zóna OB mimo jiné pro bydlení se zázemím užitkových zahrad a možností chovu drobného 
domácího zvířectva a omezeným chovem zemědělského zvířectva a s odpovídající občanskou a 
technickou vybaveností a dopravou. Přípustné je mimo jiné rodinné bydlení   
s užitkovými zahradami a chovem drobného domácího a omezeným chovem zemědělského 
zvířectva a obytné domy,   

4. lokalita bude realizována formou rodinných domů a bytových domů malého měřítka – viladomů , které 
měřítkem, hmotovým řešením a architektonickým výrazem nebudou konkurovat okolní rodinné zástavbě a 
budou s ní tvořit harmonický celek, bydlení v rodinných domech bude plošně převažující,   

5. je zde stanovena maximální podlažnost – 2.NP – preferováno je 1.NP a obytné podkroví. Střechy mohou 
být sedlové, valbové nebo stanové a jiné, ale vždy stejného charakteru pro ucelenou lokalitu,   

6. v řešené lokalitě je umístěna významná kulturní památka – památný strom,   
7. řešené území je územím s archeologickými nálezy,  

 

Návrh územní studie: 
 

1. respektuje návrh územního plánu o dopravním napojení řešené lokality viz textová část 8.2.dopravní 
infrastruktura a výkresová část výkres č. 04-SITUACE-DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA,   

2. viz výkres č.02-SITUACE-URBANISMUS,   
3. viz výkres č.02-SITUACE-URBANISMUS,   
4. viz výkres č.02-SITUACE-URBANISMUS,   
5. podlažnost max. 2NP pro celé území V/1, střechy kapitola 6. limity území   
6. návrh respektuje znění zákona č.114/1992 Sb. §12  o ochraně přírody a krajiny v platném znění,   
7. návrh respektuje znění zákona č.20/1987 Sb. §22 o státní památkové péči, ve znění pozdějších 

předpisů. 
 

5. Požadavky na rozvoj území, cíle řešení 
 

Lokalita je potencionálním rozvojovým územím pro bydlení rodinného typu v návaznosti na vodní plochu. 
 
 

Požadavek zadání: 
 

1. navrhnout optimální organizaci ploch pro výstavbu rodinných domů, popř.viladomů,   
2. zachovat vazbu nově navržených obytných skupin na stávající obytné území obce,   
3. urbanistickým návrhem zachovat prostupnost krajiny,  

 

Návrh územní studie:  

1. optimální organizace ploch je znázorněna ve výkrese č.02–SITUACE–URBANISMUS.   
Lokalita je v ÚS navržena na dvě základní etapy viz výkres č.06-SITUACE-ETAPIZACE, které se 
můžou v dalším stupni projektové dokumentace rozdělit na menší dílčí etapy. 
 
 
  
1. Etapa obsahuje příjezdovou komunikaci ze západu napojenou na ulici Hradecká (komunikace 
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II/324) a výstavbu ŘRD,VD – lokalita C a výstavbu RD  - lokalita A.   
2. Etapa zahrnuje výstavbu v lokalitách B a D, kde je navržena zástavba s RD a dopravní napojení ze 

severní části území.  
 

Dělení lokalit A,B,C,D je patrné z výkresu č.01-SITUACE-ŠIŘŠÍ VZTAHY a výkres č.03-SITUACE-
VEŘEJNÁ INFRASTRUKTURA. 
 
ZÁVAZNÉ PRO ÚZEMÍ V/1 
Pro obě etapy jsou závazné - uliční čára, KZSP, KNZSP.  
Počet RD, ŘŘD a VD. 

 
Maximální počet objektů v lokalitě A-19 RD, lokalitě B-4 RD, lokalitě C-51 ŘRD + 1VD, lokalitě 
D-11 RD.  
Výstavba ve druhé etapě je možná pouze za podmínky realizace severního dopravního 
napojení. 
 
NEZÁVAZNÉ PRO ÚZEMÍ V/1 

1. Pro obě etapy není závazné - velikost parcel, dělení pozemků je doporučené, velikosti lze 
vzájemně vůči sobě měnit, musí ale splňovat závaznou část: uliční čára, KZSP, KNZSP a 
maximální počet RD, ŘRD a VD.  
Dále není závazné umístění objektů u jednotlivých parcel, umístění je v souladu s § 25 vyhl.č. 
501/2006 Sb.o obecných požadavcích na využívání území ve znění pozdějších předpisů,   

2. vazba na stávající obytné území je znázorněna ve výkrese č. 02–SITUACE–URBANISMUS,   
3. prostupnost do krajiny je viditelná z výkresů č.02-04 a je demonstrována červenými šipkami 

naznačujícími možnost v těchto komunikacích pokračovat. 
4. platí navržená etapizace na dvě základní etapy, která může být v dalších stupních stavebního 

řízení rozdělena na menší dílčí etapy. 
 

 

6. Požadavky na plošné a prostorové uspořádání území  
 
Požadavek zadání: 
1. Stavební pozemky budou vymezeny tak, aby svojí velikostí a polohou umožňovaly umístění stavby 

rodinného domu, viladomů včetně řešení možných doplňkových staveb ( garáž, oplocení, sklad 
zahradní techniky apod.),   

2. bude upřesněné rozložení jednotlivých typů obytných objektů v lokalitě – rodinné domy, bytové 
domy,   

3. vzájemné odstupy staveb se budou řídit § 25 vyhl.č.501/2006 Sb.o obecných požadavcích na 
využívání území ve znění pozdějších předpisů,   

4. územní studie vyřeší dopravní napojení lokality na stávající komunikační síť včetně řešení možného 
dopravního napojení sousedních ploch, především ploch rekreace u vodní plochy,   

5. bude řešeno dopravní uspořádání uvnitř lokality (splnění požadavků na dopravní obslužnost, 
parkování a přístup požární techniky),   

6. stavební pozemek bude dopravně napojen na kapacitně vyhovující a veřejně přístupnou komunikace a 
inženýrské sítě,   

7. bude řešeno napojení lokality na technickou infrastrukturu a její uspořádání uvnitř lokality,   
8. budou řešeny plochy veřejných prostranství včetně vymezení ploch veřejné zeleně ( v souladu   

s platnou legislativou ), plochy vhodné pro umístění zařízení pro denní rekreaci obyvatel (např.dětská 
hřiště), plochy pro krátkodobé skladování domovního odpadu (prostor pro kontejnery na separovaný 
odpad),   

9. bude řešena možnost využití stávajícího odvodňovacího zařízení, které změnou funkčního využití a 
následnou obytnou výstavbou ztratí svůj vodohospodářský charakter,   

10. bude brán zřetel na urbanistické souvislosti v kontaktním území, 
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Územní studie dále navrhne mimo jiné tyto regulativy území  

1. uliční čáry   
2. prostory pro umístění objektů (stavby hlavní včetně doplňkových staveb)   
3. koeficient zastavění   
4. koeficient zeleně   
5. limity pro hmotové řešení objektů ( např.typ střechy, příp.orientaci hřebene, výškové hladiny  
      zastavění, oplocení)  
 
Návrh územní studie: 
 

1. stavební pozemky jsou definovány uličními čarami ve výkrese č.03-SITUACE-VEŘEJNÁ 
INFRASTRUKTURA, stavební pozemky umožňují umístění RD, ŘRD a VD včetně staveb 
doplňkových,   
stavby hlavní jsou vyznačeny ve výkrese č.02-SITUACE-URBANISMUS, umístění staveb doplňkových 
(garáž, zastřešení parkovacích stání, oplocení, sklad zahradní techniky, pergoly, a vodní nádrže v 
zahradách) se řídí vyhláškou č. 501/2006 Sb. § 25 o obecných požadavcích na využívání území ve znění 
pozdějších předpisů a dále se řídí určenými koeficienty KZSP a KNZSP.   

2. rozložení jednotlivých typů objektů RD, ŘRD, VD jsou znázorněny ve výkrese č. 02–SITUACE–   
URBANISMUS, v lokalitě A,B,D jsou RD, v lokalitě C ŘRD a VD, 

3. odstupy se řídí § 25 vyhl.č.501/2006 Sb. o obecných požadavcích na využívání území ve znění 
pozdějších předpisů,   

4. dopravní napojení lokality textová část 8.1. a výkresová dokumentace výkres č.04 – SITUACE-
DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA,   

5. dopravní uspořádání uvnitř lokality textová část 8.1. a výkres č.04 – SITUACE-DOPRAVNÍ   
INFRASTRUKTURA,   

6. stavební pozemky jsou dopravně napojeny na kapacitně vyhovující a veřejně přístupnou komunikaci a 
inženýrské sítě – textová část 8.1. a 8.2. Výkresová část – č.04–SITUACE-DOPRAVNÍ 
INFRASTRUKTURA a č.05-SITUACE-TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA,   

7. textová část 8.2. a výkres č.05-SITUACE-TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA,   
8. veřejná prostranství jsou navržena dle vyhlášky č. 501/2006 Sb. §22 a jsou znázorněna ve 

výkresové části č.03– SITUACE-VEŘEJNÁ INFRASTRUKTURA,   
9. možnost využití stávajícího odvodňovacího zařízení byla posouzena VS Chrudim, a.s. v lednu 2015,   
10. urbanistické souvislosti – ve výkrese č. 02–SITUACE–URBANISMUS, urbanistická souvislost se 

stávající zástavbou RD s doplňkovými stavbami, které jsou často umísťovány na hranicích pozemků je 
v územní studii charakterizována taktéž formou RD se stavbami doplňkovými a to na území A. Dále se 
RD mění v řadovou zástavbu a viladům – území C, v zápětí se zástavba rozvolňuje do krajiny opět 
formou RD – lokalita B a D. Jelikož ve stávající zástavbě je absence jednotného charakteru, návrh 
územní studie jednotný charakter určuje skrz své regulativy a limity (viz text níže).  

 
Regulativy území V/1 
 

1. uliční čáry   
Uliční čára – hranice bloku – je hranice vymezující území zastavitelné, území soukromých pozemků, od 
nezastavitelného území veřejných prostranství.  

 
2. prostory pro umístění objektů (jedná se o zastavěnou plochu stavby hlavní) – tyto stavby jsou 

znázorněny ve výkrese č. 02–SITUACE– URBANISMUS.   
Doplňkové stavby budou umístěny, dle vyhlášky § 25 vyhl.č.501/2006 Sb.o obecných požadavcích na 
využívání území ve znění pozdějších předpisů, s ohledem na KZSP a KNZSP.   
Hlavní stavby:   
lokalita A rodinné domy, lokalita B rodinné domy, lokalita C řadové domy a bytový dům malého 
měřítka, lokalita D rodinné domy.   
Dělení lokality je znázorněno ve výkrese č.01-SITUACE ŠIŘŠÍCH VZTAHŮ a ve výkrese č.03-
SITUACE-VEŘEJNÁ INFRASTRUKTURA.  
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Doplňkové stavby:   
zastřešení parkovacích stání, zastřešení prostoru pro komunální odpad, garáže, zahradní domky,  
zastřešení teras, sklad zahradní techniky, vodní nádrže.   
 
Návrh územní studie je vypracován na maximální možnou zástavbu, to platí pro celé území V/1, plochy 
určené pro parcely jsou dimenzovány na maximum, nelze tedy pro parcely použít plochy určené pro 
veřejná prostranství. Dělení pozemků a jejich velikost je pouze doporučená, ovšem musejí splňovat 
koeficienty KZSP a KNZSP, 

 
3. koeficient zastavění   

Koeficient zastavění stavebního pozemku (dále KZSP) – udává maximální podíl 
zastavěné plochy stavebního pozemku k celkové ploše stavebního pozemku 
Studie určuje:   
KZSP max 0,35 u RD  
KZSP max 0,5 u ŘRD 
KZSP max 0,5 u VD 

 
4. koeficient zeleně   

Koeficient nezastavěných ploch zastavěných stavebních pozemků (dále KNZSP resp. 
koeficient zeleně – udává minimální podíl plochy vyhrazené zeleně (nezastavěné plochy 
zastavěného stavebního pozemku - zahrady) k celkové výměře plochy zastavěného 
stavebního pozemku   
Studie určuje:   
KNZSP min 0,3 u RD, ŘRD, VD  
 
V soukromých zahradách jednotlivých objektů jsou navrženy v závislosti na KZSP a KNZSP 
doplňkové stavby - zahradní domek, pergola a vodní nádrže,... 

 
Zahrady jsou koncipovány tak, aby uživatelům poskytovali dostatek soukromí, čehož je dosaženo 
kombinací plného oplocení, vzrostlé zeleně a zahradních domků. 

 

Vzhled viz obrázky níže 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

5. Doporučené limity platí pro celé území V/1:   
 
a) střechy   
- sklon: střechy rovné 0-8°(0-9%), střechy pultové 15-30° a jiné  
- povrchy střech jsou pouze doporučené: zelené intenzivní, extenzivní či střešní fólie a to u staveb 

hlavních, extenzivní či střešní fólie u staveb doplňkových, střechy pultové:pozinkovaný plech   
- pochozí střechy:dřevěné, oblázkové   
- světlíky v případě nedostatku světla v interiéru 
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Vzhled viz obrázky níže 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zelené extenzivní a intenzivní střechy 

 
b) výškové hladiny zástavby  

- podlažnost RD, ŘRD a VD max.2NP   
- úroveň hlavního nadzemního podlaží max.1,0 m od upraveného terénu   
- výška ploché střechy pro 1NP max.5 m od upraveného terénu po atiku   
- výška ploché střechy pro 2NP max.10 m od upraveného terénu po atiku  

 
c) vzhled a použité materiály staveb hlavních a doplňkových 

 

- doporučené - beton, zdivo, dřevo, obklad – odstíny šedé, hnědé, bílé, světlé, a jiné. 
 

Vzhled viz obrázky níže 
 

 

 

 

 

 

 

 
Ilustrativní vizualizace RD, ŘRD Bytový dům Opatovická Citadela Bytový dům Opatovická Citadela 
 

d) oplocení  

U RD je možné oplocení umístit kolem celé stavební parcely.  

U ŘRD ze strany od komunikace, kde se nacházejí parkovací stání, oplocení není. 
 

Ploty jsou umístěny směrem do zahrad, tedy do středové osy, kam je možný vstup, skrz branky na 
mlatové cesty a pobytové plochy.  

VD oplocení nemá, 
 

- výška oplocení od 0,75 do výše 1NP (max. 2,5m) v místech, kde oplocení tvoří podpůrnou příčku pro 
stavby doplňkové (pergoly, zastřešení vstupů...), výšky oplocení se tedy podle umístění mění,   

Oplocení je možno realizovat na hranici plochy zastavěného stavebního pozemku,  

- materiály: dřevo, zdivo, beton, pozinkovaný plech, svařované pletivo v kombinaci se zelení, gabion   
- do oplocení lze umístit osvětlení zahrad a veřejných prostranství.  

 

Vzhled viz obrázky níže 
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Rezidence alfa Praha Žižkov 

 
Regulativy a limity se týkají celého území V/1. 
 
 
7. Požadavky na ochranu a rozvoj hodnot území 
Požadavek zadání: 
 

1. vytvoření přirozeného (měkkého) přechodu urbanizovaného území do volné krajiny, řešením podpořit 
pronikání krajinných vegetačních formací do sídelního prostředí.,   

2. řešením veřejných prostranství vytvořit podmínky pro zachování stávající vzrostlé zeleně a pro 
výsadbu vzrůstných stromů,   

3. nová vedení inženýrských sítí nebudou vedena vzduchem, ale pod zemí.  
 
Návrh územní studie: 

 

1. Původní vegetaci řešeného území tvoří souvislý trávní porost. V navržené územní studii je pronikání 
této původní vegetační formace zajištěno soukromými zahradami RD a ŘRD, zelenými extenzivními a 
intenzivními střechami a oplocením zelení.   
Průnik vegetační formace u bytového domu je zajištěn zelenými střechami a terasami lemovanými 
žlaby osázenými travinami – „zelená“ zábradlí.   
Veřejná prostranství jsou převážně tvořena veřejnou zelení zahrnující novou výsadbu dřevin, travin, 
popínavých rostlin a keřů,   

2. veřejná prostranství svým řešením zachovávají vzrostlou zeleň a vytvářejí podmínky pro výsadbu 
nových vzrůstných stromů výkres č.03–SITUACE-VEŘEJNÁ INFRASTRUKTURA,   

3. nová vedení inženýrských sítí kapitola 8.2. a výkres č.05-SITUACE-TECHNICKÁ 
INFRASTRUKTURA, nová vedení inženýrských sítí jsou vedena pod zemí,  

 
8. Požadavky na řešení veřejné infrastruktury  
 
Požadavek zadání: 
 

8.1. Dopravní infrastruktura 

 

1. Navrhovaná lokalita přilehá ke stávající komunikaci, ze které bude zajištěna její dopravní obsluha,   
2. dopravní napojení a komunikační sítě uvnitř lokality budou řešeny novými místními komunikacemi, 

které budou umístěny v plochách veřejného prostranství v souladu s vyhláškou č.501/2006 Sb., o 
obecných požadavcích na využívání území, ve znění pozdějších předpisů,   

3. na řešeném území nebudou umisťována odstavná stání, parkoviště ani garáže pro vozidla o 
hmotnosti větší jak 3,5 tuny,   

4. studie vyřeší dostatečnou kapacitu parkovacího stání pro celou lokalitu,   
5. parkovací místa pro trvale bydlící obyvatele budou integrována do jednotlivých objektů, případně na 

vlastní pozemky (na jedné parcele budou umístěna 2 parkovací stání),   
6. územní studie prověří a navrhne možnost řešení pěší a cyklistické dopravy umožňující zlepšení  
prostupnosti území.  
 

Návrh územní studie: 
 

Dopravní infrastruktura 
 

Řešené území bude dopravně napojeno ze západu na stávající komunikaci II.třídy č.324 (ulice Hradecká) a 
ze severu na místní účelovou a obslužnou komunikaci. Veškeré nové komunikace jsou navrženy jako 
obytná zóna. Napojení lokality je navrženo komunikací se smíšeným provozem skupiny D1 zajišťující 
dopravu k novým obytným objektům. 
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Celé území je řešeno jako obytná zóna (zlepšení prostupnosti územím). Je přístupné pro pěší, 
cyklistickou i motorovou dopravu a napojeno na okolní krajinu. Vjezd do obytné zóny je navržen přes 
nájezdový práh. 

 

Hlavní příjezdová komunikace je ze silnice ulice Hradecká ze západní strany území je navržena v šířce 
6,00 s pobytovými plochami v šířkách 2,00m a 1,50m (shodné parametry komunikace platí i pro napojení 
ze severu). Na hlavní příjezdové komunikace navazují komunikace jednopruhové obousměrné šířky 3,50m 
s výhybnami s rozšířením na 5,00m, dále komunikace obousměrné šířky 6,00m a jednosměrné šířky 
3,50m. Komunikace jsou znázorněny ve výkrese č.04-SITUACE-DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA. 
 

Výhybny jsou navrženy v návaznosti na zklidňující prvky a to na směrová vychýlení komunikace. Výhybny 
jsou navrženy v šířce 1,50m a délce 12,00m. Výhybny jsou navrženy ve vzdálenosti cca 50m. Na koncích 
slepých ulic jsou navržena obratiště. Obratiště jsou navrženy jako úvraťové o délce 13,00m. Poloměry 
křižovatek jsou navrženy min. 8,00m. Rozhledové poměry jsou splněny. 
 
Vozovka bude navržena s povrchem z asfaltového betonu nebo s povrchem z betonové dlažby. Vozovka 
bude opřena do betonových obrub. Chodníky budou zhotoveny s povrchem z betonové dlažby. Parkovací 
stání, pochůzné plochy uvnitř obytné zóny přiléhající k vozovce a vjezdy budou zhotoveny s povrchem z 
betonové dlažby. Nájezdové prahy budou zhotoveny ze žulové nebo betonové dlažby. Všechny navržené 
hmatové úpravy budou provedeny z reliéfní betonové zámkové dlažby vyhovující NV č. 163/2002 Sb. a v 
kontrastní barvě vůči ostatním použitým materiálům. Mlatové cesty budou s povrchem z betonové dlažby, 
kačírku, štěrku nebo z jiného vhodného materiálu. 
 

Zvýšení prostupnosti pěší a cyklistické dopravy je zajištěna mlatovými cestami vedených napříč územím 
„C“. Napojení na další možné etapy (do území) je zajištěno dovedením komunikací na hranici pozemku. 

 

Návrh komunikací včetně obratišť a jejich poloměrů vyhovují požadavkům společnosti Marius Pedersen 
pro svoz komunálního a separovaného odpadu. 
 
Popis a rozměry použitých materiálů jsou pro dopravní infrastrukturu pouze doporučené. 
 
Požadavky na komunikace a nástupní plochy z hlediska požární ochrany 

 

RD, ŘRD  

Rodinné domy jsou ve smyslu ČSN 73 0833 budovami OB 1. 
Dle ČSN 73 0833 musí ke každé budově nebo souvislé skupině budov skupiny OB 1 vést přístupová 
komunikace (alespoň zpevněná pozemní komunikace) se šířkou jízdního pruhu nejméně 3 m 
(jednopruhová) a končící nejvýše 50 m od posuzovaného objektu. 
 
 
Pro projektování těchto komunikací platí požadavky zejména ČSN 73 6101 nebo 73 6110, pro 
navrhování konstrukcí vozovek platí ČSN 73 6114. 
 

 
Dle vyhlášky č. 23/2008 Sb., Příloha č. 3 přístupové komunikace v místech s vnějším nadzemním místem  
zdrojů požární vody musí umožňovat její odběr požární technikou. K trvalému zajištění volného příjezdu 
mobilní požární technikou se nástupní plochy i vnější odběrní místa požární vody označují podle vyhlášky 
č. 30/2001 Sb., kterou s provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích a úprava a řízení provozu 
na pozemních komunikacích , v platném znění. 
 

BD  

Bytové domy jsou budovami OB2 dle ČSN 73 0833. 
 
Dle ČSN 73 0802 musí k objektu vést přístupová komunikace alespoň do vzdálenosti 20 m od vchodů 
do objektu, kterými se předpokládá vedení protipožárního zásahu.  
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Parametry komunikace viz výše. 

 

Každá neprůjezdná jednopruhová přístupová komunikace delší než 50 m, pokud je komunikací jedinou, 
musí být na svém zakončení se smyčkovým objezdem nebo plochou umožňující otáčení vozidla. Délka a 
velikost smyčkového objezdu nebo plochy umožňující otáčení se do celkové délky jednopruhové 
komunikace nezapočítává. Plocha umožňující otáčení vozidla může mít tvar písmene T na konci 
jednopruhové komunikace s rameny minimálně dlouhými 10 m na každou stranu v šířce jednoho pruhu od 
osy jednopruhové komunikace nebo může být provedena rozšířením pruhu na 20 m v délce 20 m. 

 

Přístup požární techniky je zajištěn, jak pro RD, ŘRD, tak i pro VD, bylo provedeno prověření vlečnými 
křivkami. 
 

Požárně nebezpečné prostory staveb nezasahují na soukromé pozemky. 
Nástupní plochy nemusí být zřízeny, v souladu s ČSN 12.4.4 

 

Zásobování vodou pro hašení 
 

Potřeba požární vody je , dle ČSN 73 0873, stanovena Q = 6 l/s pro v= 0,8 m/s, DN 100 ve vzdálenosti 
max. 200 m od objektů RD a 150 m od objektu VD, mezi sebou max. 300 m. 
 
Umístění hydrantů výkres č.05-SITUACE-TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA. 
 

U nejnepříznivěji položeného nadzemního hydrantu musí být zajištěn statický (zásobovací) přetlak 0,2  
MPa. 
 

Dle vyhlášky č. 23/2008 Sb., Příloha č. 3 přístupové komunikace v místech s vnějším nadzemním místem 
zdrojů požární vody musí umožňovat její odběr požární technikou. K trvalému zajištění volného příjezdu 
mobilní požární technikou se nástupní plochy i vnější odběrní místa požární vody označují podle vyhlášky 
č. 30/2001 Sb., kterou s provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích a úprava a řízení provozu 
na pozemních komunikacích , v platném znění – vnější odběrní místo bude označeno. 

 

Doprava v klidu 
 

Parkování vozidel u rodinných samostatně stojících i řadových domů je navrženo před domy, vedle 
domů s vlastními parkovacími stáními, které jsou součástí domů, nebo na pozemcích domů. Každý 
rodinný dům nebo rodinný řadový dům bude mít 2 stání. 
 

Parkování pro viladům je řešeno podélnými a kolmými parkovacími stáními podél komunikace. Zde jsou 
také vyhrazená stání pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace. 
 

Kolmá parkovací stání jsou navržena v základní šířce 2,50 m s rozšířením krajních stání na 2,75 m. 
Vyhrazená stání pro ZTP jsou navrženy jako jedno samostatně stojící v šířce 3,50 m a jako 2 stání se  
společnou manipulační plochou v šířce celkem 5,80 m. 
 

Výpočet počtu parkovacích stání pro účelovou jednotku:  

Počet účelových jednotek 85 ks 

 
 
Počet parkovacích stání na 1 úč. jednotku 2 ks 

 

 
Celkový počet parkovacích stání pro účelové jednotky  

= počet úč. jednotek x počet parkovacích stání na 1 úč. jednotku = 85 x 2 = 170 ks 

 

Stání pro rodinné domy a řadové rodinné domy jsou zajištěna na pozemcích domů. 
 
Parkovací stání splňují požadavek zadání, kdy každý RD a ŘRD má mít dvě parkovací stání na svém 
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soukromém pozemku. 
 

Výpočet počtu parkovacích stání pro viladům:   

Počet účelových jednotek 25 ks 

Počet parkovacích stání na 1 úč. jednotku 1 ks 

 

Celkový počet parkovacích stání pro viladům  

= počet úč. jednotek x počet parkovacích stání na 1 úč. jednotku = 25 x 1 = 25 ks 

 

Dále jsou v území navíc navržena podélná parkovací stání sloužící pro krátkodobá stání, z hlediska 
označení - obytná zóna, není nutné dokládat výpočet. Počet pro 1.etapu je 53 odstavných stání, pro 
2.etapu 6 odstavných stání. Celkem 59 odstavných stání na území V/1. 
 

8.2. Technická infrastruktura 
 

1. technická infrastruktura bude zajištěna prodloužením stávajících sítí (vodovod, kanalizace). Lokalita 

bude napojena na stávající systém zásobování teplem a elektrickou energií. Bude zajištěno dostatečné 

zásobování požární vodou a dopravní napojení umožňující přístup hasičské techniky,  
2. řešeným územím prochází trasa stávajícího vedení VN (sever-jih) a trasa horkovodu. Trasy budou 

respektovány včetně ochranných pásem, v případě potřeby bude navrženo jejich přeložení,  
3. bude prověřena možnost využití stávajícího hlavního odvodňovacího zařízení, které je ve správě ZVHS 

a který obytnou výstavbou ztrácí svůj vodohospodářský charakter. Projektant prověří a navrhne možné 
využití odvodňovacího zařízení po konkrétním návrhu struktury komunikací, umístění objektů a řešení 
veřejných prostranství,   

4. územní studie bude řešit koncepci zásobování pitnou vodou, odkanalizování, zásobení el.energií a 
zemním plynem. V uličním prostoru bude rezervován prostor pro položení sdělovacího kabelu a 
veřejného osvětlení,   

5. územní studie určí napájecí body technické infrastruktury, hlavní řády jednotlivých sítí v řešené 
lokalitě a jejich dělení v případě etapizace výstavby,   

6. součástí řešení bude také kapacitní prověření stávajících sítí technické infrastruktury,   
7. řešení návrhu technické infrastruktury bude s vlastníky technické infrastruktura projednáno,  
8. územní studie bude obsahovat základní kapacitní údaje technické infrastruktury.  
 

 
Návrh územní studie: 
  
Technická infrastruktura 

 

Veřejný vodovod  

Obec Pohřebačka má vybudovanou vodovodní síť. Vodovodní síť je napojena z vodovodní sítě.  
 
 
Opatovice nad Labem zásobované ze skupinového vodovodu Pardubice. Provozovatelem vodovodu v  

obci je VaK Pardubice.  

 
Pitná voda je dodávána skupinovým vodovodem Pardubice VSVČ (vodojem SV Kunětická hora) 
15 000m3, kóty 277/272 m.n.m. Pro navržené rozšíření obce je stávající vodovodní síť vyhovující.  

Bilanční potřeba vody:  
Celkem rodinných domů ........ 85  

Celkem bytů ve viladomů ....... 25  

Počet obyvatel ....................... (85+25)*4 = 440  



- 13 - 

 

 

 

 

 

obyvatelé ................................ 440 ob. x 140l/ob./den = 61,60 m3/den  

občanská vybavenost ............ 440 ob. x 20l/ob./den = 8,80 m3/den 

 

Nově navržený vodovodní řád je zokruhovaný včetně koncových úseků. 
 
Nově navržený vodovodní řad je napojen dvěma napojovacími body na stávající vodovod PVC 225 v 
ulici Hradecká (komunikace II. třídy). Nové potrubí je navrženo např. z trub PE granulát 
 
100 DN80-100. Vodovod je osazen zemními požárními hydranty a slouží zároveň jako požární zdroj 
vody. 
Návrh dimenzí potrubí a rozmístění hydrantů je předmětem dalších stupňů projektové dokumentace. 

 

Každý rodinný dům má navrženou vlastní přípojku, která je co nejkratší a je vedena pokud možno kolmo 
na vodovodní řad a hranici pozemku.  

Rozvody vodovodu a kanalizace jsou umístěné na veřejně přístupných a nezaplocených pozemcích. 
 

Splašková kanalizace 
 
V obci Pohřebačka je vybudována oddílná splašková kanalizace s čerpáním splaškových vod. 
Splaškové vody jsou přečerpávány do společné ČOV pro obce Opatovice 
 

nad Labem a Pohřebačka. ČOV má dostačující kapacitu 3 700EO. 
Provozovatelem vodovodu v obci je VaK Pardubice.  

Napojení nové splaškové kanalizace na stávající DN 300 bude v ulici Hradecká (komunikace II. třídy). 
Splašková kanalizace je uvažována jako gravitační. V následujícím stupni projektové dokumentace se 
provede výškové zaměření pozemku a detailní návrh řešení kanalizace. V případě nedostatečné hloubky 
stávající kanalizace se před zaústěním kanalizace osadí ČOV (čerpací stanice odpadních vod) pro 
vyrovnání výškového rozdílu. ČOV je umístěna u hlavní příjezdové komunikace z důvodů snadné obsluhy 
zařízení.  
Nová kanalizace je navržena např. z PVC trub QUANTUM SN12 profil DN 300. 
 
Dešťová kanalizace  
Voda ze střech rodinných domů a viladomu se zlikviduje na pozemcích jednotlivýchobjektů – zasakováním 
na pozemcích investora, případně svodem do sběrných nádrží. Nové veřejné zpevněné plochy se odvodní 
pomocí uličních vpustí a svedou do místní vodoteče (vodoteč na území V/1), případně do vsakovacích 
drénů. Mlatové cesty v území „C“ budou svedeny do vodního prvku a jezírka. Koryto vodoteče (na území 
V/1) bylo hydrotechnicky posouzeno VS Chrudim v lednu 2015. 
 

Výpočtem bylo prokázáno, že stávající odvodňovací příkop je nutno vyčistit a provést odstranění 
protispádu.  
Zatrubnění příkopu se s ohledem na rychlost odtoku z území nejeví jako správné řešení. 

 

Doporučeným řešením je zpomalení odtoku z navrhovaných ploch pomocí krajinotvorných prvků, retence 
dešťové vody v území a následné pomalé převádění do stávajícího příkopu, kde je třeba provést vyčištění. 
 
Protože se předpokládá návrh decentralizovaných retenčně zasakovacích objektů pro jednotlivé 
nemovitosti viz výše, předpokládáme vybudování podobných zařízení i pro komunikace.  
Návrh retenčně zasakovacích zařízení je třeba provést se znalostí uspořádání ploch v území. 
 
Rozvody elektro (VN,NN), zásobování elektrickou energií  
Řešeným územím prochází nadzemní vedení VN do 35kV. Toto vedení zásobuje stávající 
trafostanici č.249 a 250, vedení je v lokalitě navrženo přeložit, a to buď do země nebo vzduchem.  

V řešené lokalitě je navrženo celkem 85 rodinných domů a 25 bytů v objektu viladům. 

 

V rámci územní studie je předpokládáno s využitím elektrické energie v domech 
vytápění, ohřevu TUV, osvětlení, vaření a napojení běžné domácí techniky. Návrh 
předpokládá s umístěním dvou nových kioskových trafostanic TS1 a TS2. 
 

Stanice TS1 je navržena v místě vjezdu do lokality a slouží pro zásobování její jižní části. 
Stanice TS2 je navržena v severním cípu řešené oblasti a slouží pro zásobovaní  
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severní části lokality a zároveň nahradí stávající trafostanici TS249. 
 

Z této stanice je také navrženo napojení stávajícího vrchního vedení VN na stávající trafostanici TS250. 
Ta se nachází mimo řešené území, viz situace příloha v závěru textové části. 
 
Rozvody VN 
 

Napojení nových trafostanic na distribuční soustavu VN do 35kV je provedeno ze 
stávajícího vrchního vedení v severní části lokality. 
 
Napojení nových trafostanic se zokruhováním je navrženo zemním kabelovým vedením vn 35 kV.  
Z trafostanice TS2 je nově navrženo napojení stávající nadzemní vedení VN k trafostanici TS250. 
 
Hloubka krytí pískového obsypu kabelového vedení min. 1,0m. V místě křížení s místní komunikací je 
navrženo uložení vedení do chráničky. 
 

Ochranné pásmo podzemního vedení do 110 kV - čl. 5) je 1 m po obou stranách 
krajního kabelu. Na trafostanici se vztahují ochranná pásma podle § 46 odst. 
 

6 písmeno c) zákona č. 458/2000 Sb. kde ochranné pásmo u kompaktních a zděných 
elektrických stanic s převodem napětí na 1 kV a menší než 52 kV na úroveň nízkého napětí 
je vymezeno svislými rovinami vedenými ve vodorovné vzdálenosti 2m.  
Potřebný příkon pro lokalitu v územní studii je 1MW. 
 

Rozvody NN 
 

Stávající trafostanice TS249 se odpojí a na jejím místě se stávající vedení 
nově napojí zemním kabelem NN z trafostanice TS2.  

Rozvod NN v lokalitě je navržen zemním kabelem. 
 

Napojení jednotlivých domů se provede zasmyčkováním do přípojkových pilířů na hranici 
pozemku. 
 

Dále se položí rozvod NN zemním kabelem pro veřejné osvětlení napojený z TS1. Svítidla ve veřejném 
prostoru se zvolí tak, aby jejich světelně – technické vlastnosti odpovídaly požadavkům na snižování a 
eliminaci tzv. světelného znečištění, to znamená použití takových typů, jejichž světelný tok je všechen vyzářen 
směrem dolů a nedochází k rozptylu světla na krytech a jeho vyzařování směrem nahoru. 
 
V lokalitě je veřejné osvětlení navrženo kolem místních komunikací a chodníků 
samostatnými osvětlovacími stožáry a parkovými svítidly v návaznosti na navrhovanou 
kabelovou distribuční síť NN.  
Spolu s kabelem veřejného osvětlení se přiloží kabel obecního rozhlasu. 
 

Spoje  
Dálkové kabely  

V území se nepočítá s budováním tras dálkových kabelů. 
 

Rozvody MTS 

V řešené oblasti je navrženo zemní telefonní vedení napojené na stávající  
telefonní síť. 
 

 
Rozšíření místní telekomunikační sítě je navrženo v místech navrhované zástavby. 
Vedení trasy kabelů je uličním prostorem, případně volným terénem. 
 
Pro ukládání kabelových vedení v zastavěném území platí zvláštní předpisy, zejména 
ustanovení ČSN 73 60 05. Prostorové uspořádání sítí technického vybavení a normy 
související. Dle vyjádření Správce je napojení řešeno napojovacím bodem z rozvaděče 
PSR 10-1(OPVC20). 
 

Radioreléové trasy  

Nejsou územím vedeny. 
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Zásobování plynem  

V obci Pohřebačka je nízkotlaký rozvod zemního plynu. Rozvod zatím není přiveden k 
 

řešené lokalitě. Investor uvažuje s napojením lokality na teplovod v kombinaci s využitím 
elektrické energie. Proto není ve studii uvažováno s rozšířením stávající distribuční sítě 
zemního plynu, ale není vyloučeno jej využít pro vytápění v dalším stupni stavebního řízení. 
 

Zásobování teplem 
 

Řešenou lokalitou je vedeno stávající primární a sekundární nadzemní vedení tepla z 
Elektráren Opatovice. V místě nové příjezdové komunikace se přeloží stávající 
nadzemní vedení pod zem. 
 

Výstavba řadových domů a rodinných domů se napojí na směšovanou větev 2 x 
DN 200 v místě stávající směšovací posilovací stanice, nebo těsně za ní. 
Parametry větve: výpočtový teplotní spád zima: 90/50°C. 
 

Viladům bude napojen samostatnou přípojkou ze stávající nadzemní trasy 2 x DN 125 v 
místě pevného bodu. Parametr této větve: výpočtový teplotní spád zima: 105/50°C. 
Centrální směšovací stanice pro viladům je předmětem dalších stupňů PD. 
 
Dle vyjádření správce je EOP připravena celoročně dodat potřebný tepelný výkon pro všechny navržené 
objekty. 
 

Při řešení technické infrastruktury byla zapracována vyjádření jednotlivých správců inženýrských sítí. 
 
8.3. Občanské vybavení  
 

1. projektant prověří případnou potřebu umístění občanského vybavení v této ploše.  
 
Návrh územní studie:  

1. občanská vybavenost je navržena v jižní části lokality C u památkově chráněného dubu.   
Tato vybavenost obsahuje mateřské centrum, kavárnu, místo pro volnočasové aktivity. Další OV 
nebyly obcí požadovány.  

 
8.4. Veřejná prostranství  

 
1. při návrhu veřejného prostranství v řešené lokalitě je nutné respektovat vyhlášku č. 501/2006 

Sb.§22   
2. územní studie navrhne plochy veřejných prostranství včetně vymezení ploch veřejné zeleně, ploch  

vhodných pro umístění zařízení pro denní rekreaci obyvatel (např. dětská hřiště), plochy pro 
krátkodobé skladování domovního odpadu (prostor pro kontejnery na separovaný odpad).  
 
Návrh územní studie: 

 

1. návrh respektuje vyhlášku č. 501/2006 Sb. §22 viz výkres č.03–SITUACE-VEŘEJNÁ   
INFRASTRUKTURA,   

2. územní studie navrhuje plochy veřejných prostranství včetně vymezení ploch pro veřejnou zeleň 
Každá z lokalit A,B,C,D má na své ploše umístěnu veřejnou zeleň a pobytovou plochu a splňuje 
požadavky na veřejná prostranství dle vyhlášky č. 501/2006 Sb.§7.   
Pobytová plocha – hřiště, lavičky, přístřešky, ...   
Středem lokality C vede od severu k jihu pobytová - klidová zóna tvořená mlatovými cestami s 
vodními prvky, lavičkami, pískovišti a přístřešky.   
Ve středu území je navržena věž. Symbol na věži odkazuje na historické hodnoty tohoto území – 
zaniklý Opatovický klášter zal. 1073. Případná realizace bude řešena  v dalším stupni. 
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Viz obrázky níže 
 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Rezidence alfa Praha Žižkov 

 
Skladování domovního odpadu,  

1) místo pro umístění nádob na komunální odpad bude dostupné svozové technice nebo 
 

v maximální vzdálenosti do 10m od místa dostupného zastavení vozidla. Provedení komunikací 
bude dostatečné pro pojezd těžké svozové techniky. Poloměry nájezdů do zatáček budou 
minimálně 8m, aby vozidlo mohlo do ulice bezpečně zatočit. Pokud není ulice průjezdná délka 
úvratiště pro otáčení vozidla musí být min.12m. 

 

2) každý z objektů má vybudován dostatečný prostor pro umístění popelnic nebo kontejnerů na 
zbytkový odpad (směsný komunální) s ohledem na předpokládané kapacity provozu uvažované 
stavby. Dle počtu ekvivaletních obyvatel je potřeba nádoby na směsné a biologicky rozložitelné 
odpady dimenzovat tak, aby objem činil nejméně 30 litrů na osobu a týden – tj. nádoba 120 litrů na 
4 osoby a týden (nádoba 1,1m3 pro 30 osob a týden). 
 
Separovaný odpad 

 

Místa pro tříděný odpad jsou lokalizována v jížní části na území C a severní části na území B 
(výkresová část č.02-04) na zpevněné ploše o rozměru 12x3x5m. Tato stanoviště jsou navržena 
formou přístřešku pro přístup vozidla zvedající nádoby na sklo. 

 

S plochou pro krátkodobé soustřeďování domovního odpadu je nutno počítat i přes to, že v 
současné době probíhá sběr a svoz separovaných odpadů v pytlích. 

 

Plocha pro krátkodobé soustřeďování tříděného odpadu může být charakterizována jako rezerva s 
tím, že bude zahrnuta do ploch veřejného prostranství a v případě, že nastane potřeba, bude pro 
tyto potřeby zrealizována a využívána. 

 
 Nádoby na komunální odpad jsou umístěny u jednotlivých objektů (nebo jsou jejich součástí) a  
budou sváženy v intervalu 1x14dní. V den svozu budou přistavovány k obslužné komunikaci 
splňující parametry pro svozovou techniku. 

 

9. Požadavky vyplývající ze zvláštních právních předpisů  
 
Požadavek zadání: 

 

9.1. Ochrana a tvorba ŽP  

 
1. Upozorňujeme na nutnost zohlednění krajinného rázu dle §12 zákona č.114/1992 Sb. O ochraně 

přírody a krajiny v platném znění,   
2. V řešené lokalitě je umístěna významná kulturní památka – památný strom.  
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Návrh územní studie: 
 

1. návrh zohledňuje §12 zákona č.114/1992 Sb. O ochraně přírody a krajiny v platném znění,  
  

2. návrh respektuje znění zákona č.114/1992 Sb. §12 O ochraně přírody a krajiny v platném znění,  
 
9.2. Ochrana veřejného zdraví  

 
1. Nově navrhovaná zástavba bude napojena na stávající zásobování teplem (horkovod) nebo po 

přivedení plynu do sídla Pohřebačka, plynofikována,   
2. stavby a zařízení, které vyžadují ochranu před hlukem, jsou v lokalitě podmíněně přípustné za 

předpokladu splnění podmínky realizace opatření navržených ve zpracované akustické studii nebo 
prokázáním dodržení hygienických hlukových limitů (stavby a zařízení nebudou zasaženy 
nadlimitními hladinami hluku z blízkých zdrojů). V územním, resp. Stavebním řízení, bude 
prokázáno nepřekročení maximální přípustné hladiny hluku v chráněných vnitřních i venkovních 
prostorech staveb a venkovních prostorech. 

 
Návrh územní studie: 
 

1. Viz. kapitola 8.2. technická infrastruktura,   
2. Podmínka prokázání dodržení hygienických hlukových limitů byla dokázána na základě hlukové 

studie-Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě, Centrum hygienických laboratoří.   
Výsledné hodnoty Laeq,16h hluku ze silniční dopravy v chráněném venkovním prostoru prokazatelně 
nepřekračují hygienický limit v chráněném venkovním prostoru pro denní dobu (při použití korekce 
+ 10 dB pro hluk z dopravy na těchto komunikacích je převažující nad hlukem   
z dopravy na ostatních pozemních komunikacích).   
Výsledné hodnoty Laeq,16h hluku ze silniční dopravy v chráněném venkovním prostoru prokazatelně 
nepřekračují hygienický limit v chráněném venkovním prostoru pro noční dobu   
(při použití korekce + 10 dB pro hluk z dopravy na těchto komunikacích je převažující nad hlukem z 
dopravy na ostatních pozemních komunikacích). Na MM1 leží hygienický limit v pásmu   

nejistoty měření. 
 
Výsledné hodnoty Laeq,16h hluku železniční dopravy v chráněném venkovním prostoru prokazatelně 
nepřekračují hygienický limit v chráněném venkovním prostoru pro denní dobu (při použití korekce 
+ 5 dB pro hluk z dopravy na drahách). 

 

Výsledné hodnoty Laeq,16h hluku železniční dopravy v chráněném venkovním prostoru prokazatelně 
nepřekračují hygienický limit v chráněném venkovním prostoru pro noční dobu (při použití korekce 
+ 5 dB pro hluk z dopravy na drahách). 
 
 Z rozdílu MM1 a 2 byla vypočtena vzdálenost izofony 50 dB 36m. 

 
Na všech místech převažuje ze silnice II/324 nad železničním hlukem z trati 0,3l, což je dáno 
relativně malým počtem (nákladních) vlaků. 
Podmínka prokázání dodržení hlukových limitů v územním, respektive stavebním řízení platí i 
nadále. 

 

9.3. Ochrana kulturních hodnot  

 
1. V případě realizace staveb bude stavební činnost prováděna na území s archeologickými nálezy. 

Pro stavebníky z této skutečnosti vyplývá zákonná oznamovací povinnost podle §22 odst.2 zákona 
ČSN č.20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů a povinnost umožnit 
provedení záchranného archeologického výzkumu.  
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Návrh územní studie: 

 

1. Stavebník bere na vědomí zákonnou oznamovací povinnost podle §22 odst.2 zákona ČSN 
č.20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů a povinnost umožnit  
 
provedení záchranného archeologického výzkumu.  

 
9.4. Civilní ochrana, obrana a bezpečnost  

 
1. V řešeném území budou respektovány podmínky a požadavky Hasičského záchranného sboru 

Pardubického kraje, ve smyslu příslušných ustanovení vyhlášky vycházející ze zákona o 
integrovaném záchranném systému, ve znění pozdějších předpisů,   

2. z hlediska obrany státu nevyplývají pro zpracování studie žádné požadavky,   
3. do řešeného území zasahuje pásmo havarijního plánování železniční trati 031 Jaroměř-

Pardubice, PHP na této trati je determinováno přepravou amoniaku:2R=400m   
4. pro nouzové zásobování obyvatelstva pitnou vodou a elektrickou energií budou v případě potřeby 

umístěny cisterny s vodou a agregáty na veřejném prostranství v rámci řešené lokality,   
5. v řešené lokalitě bude zajištěno dostatečné zásobení požární vodou a dopravní napojení 

umožňující přístup hasičské techniky.  
 

Návrh územní studie: 

 

1. Kapitola 8.1. Dopravní infrastruktura - Požadavky na komunikace a nástupní plochy z hlediska  
požární ochrany,   

2. z hlediska obrany státu nevyplývají pro zpracování studie žádné požadavky,   
3. do řešeného území zasahuje pásmo havarijního plánování železniční trati 031 Jaroměř-

Pardubice, PHP na této trati je determinováno přepravou amoniaku:2R=400m,   
4. pro nouzové zásobování obyvatelstva pitnou vodou a elektrickou energií jsou v případě potřeby 

umístěny cisterny s vodou a agregáty na veřejném prostranství v jižní části lokality D. Znázorněno 
ve výkresech č.02-04,   

5. Kapitola 8.1. Dopravní infrastruktura - Požadavky na komunikace a nástupní plochy z hlediska 
požární ochrany. 
 

9.5. Ochrana před povodněmi  
9.6.  

1. V plochách, které budou prověřeny územní studií, se nepředpokládá možnost průchodu průlomové 
vlny vzniklé povodní. Řešené území není přímo ohroženo povodněmi v důsledku silného deště.  

 
Návrh územní studie: 
 

1. V lokalitě V/1 se nepředpokládá možnost průchodu průlomové vlny vzniklé povodní, proto územní 
studie tuto situaci neřeší.  
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Příloha: situace TS 250 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vypracovala: Ing.arch. Linda Obhlídalová                                                                                                                               10/2016 


