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ÚZEMNÍ STUDIE 

LÁNY NA DŮLKU – X 14 

TEXTOVÁ ČÁST 
 
 
 
 

A. ZÁKLADNÍ ÚDAJE 
 

Objednatel –  Statutární město Pardubice,  
    
 
Zpracovatel- ing.arch. Pavel Mudruňka 
   Palackého 207, 533 04 Sezemice  
   IČ – 45511888 
 
Předmět řešení Zpracování územní studie jako územně plánovacího 

podkladu pro lokalitu X -14 dle 10-tých změn 
územního plánu města 

 
Řešená plocha      19 000 m2 

 Z toho 
 Bydlení        1208 m2 
 Veřejné prostranství      20184 m2 

  Z toho komunikace     2010 m2 
  
 

B. VYMEZENÍ  ŘEŠENÉ PLOCHY 
 
Řešené území se nachází ve východním cípu obce za místní 

vodotečí, jižně od místní komunikace – spojnice k obci Srnojedy. 
Lokalita o rozloze 1,98 ha navazuje ze západní a strany na krajinnou 
zeleň a dále pak na stávající zástavbu, ze severu na komunikaci směr 
Srnojedy, na jižní a východní straně hraničí s neurbanizovaným územím, 
zde je třeba řešit kvalitní přechod do neurbanizovaného území. Přístup do 
lokality je dán ze severu komunikací na obec Srnojedy, případně ze 
západu průjezdem zeleným pruhem. 
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C. NÁVRH ŘEŠENÍ VYUŽITÍ ÚZEMÍ Z HLEDISKA 
ŠIRŠÍCH ÚZEMNÍCH VZTAHŮ 

 
Navržená lokalita leží na okraji obce v blízkosti zástavby části 

Srnojedy. Dle stávajícího územního plánu navazuje na územní rezervu 
pro výstavbu výrobních ploch. Toto využití však nedopovídá potřebám 
území a dle sdělení objednatele nového územního plánu města Pardubic 
s převedením územní rezervy do návrhu neuvažuje. Případný rozvoj 
v budoucnosti bude směřován spíše k plochám pro bydlení a to 
východním směrem. Z tohoto hlediska je i zachována možná návaznost 
dopravní a technické infrastruktury ve směru na východ.  

Pro zajištění dobré dostupnosti centra obce je součástí územní 
studie návrh propojení zástavby směrem západním přes zelený pás pěší 
trasou.   

 
 

D. NÁVRH FUNKČNÍHO VYUŽITÍ ÚZEMÍ 
 

Územní studie je zpracována v souladu s parametry využití 
stanovenými platným územním plánem města Pardubice. 

Řešené území je zařazeno do funkční plochy BP – bydlení 
nízkopodlažní předměstské 

Navržené funkční využití pro bydlení v rodinných domech 
odpovídá  přípustnému využití hlavnímu dle regulativů daných územním 
plánem pro plochu BP. 

Z doplňkového funkčního využití lze v řešeném území realizovat 
pouze stavby pro obchod a služby nevýrobního charakteru, školství a 
kulturu místního významu, zařízení zdravotnické a sociální místního 
významu.  

 

 

E. NÁVRH PLOŠNÉHO A PROSTOROVÉHO 
VYUŽITÍ ÚZEMÍ 

 
V řešeném území jsou vymezeny plochy pro bydlení a plochy pro 

veřejné prostranství. Parcelace je řešena jako orientační ve výměře do 1 
tis. m2 

 
Závazná část – pro změnu závazné části je nutná změna územní 

studie 
 
Na výkrese č.5 – Funkční využití území -  je vyznačeno základní 

členění území na plochy  veřejných prostranství, plochy komunikací a 
plochy bydlení 

 
Šířky veřejného prostoru pro veřejné prostranství jsou vyznačeny 

kótami.  
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Součástí realizace jednotlivých investic bude realizace 
příslušných částí veřejného prostranství s výsadbou veřejné zeleně a 
zpevněných ploch.  

Součástí veřejného prostranství musí být řešení přístupnosti 
pěších.  

Závazná je koncepce infrastruktury tak, aby byla zajištěna 
návaznost sítí a zajištění její dostupnosti pro celé území v dostatečné 
kapacitě. Změny koncepce jsou možné za předpokladu zajištění výše 
uvedeného.  

 
Oplocení budov bude řešeno v jednotné výšce 1,5 m.  
 
Maximální výška staveb 1 NP s podkrovím s maximální výškou 

hřebene 9m.  
 
Poměr plochy zastavěné budovami k celkové výměře pozemku    

max. 0,35 : 1 
 
Dům přízemní se sklonitou střechou – dům libovolného 

půdorysného tvaru, zastřešený na většině půdorysu střechou 
s minimálním sklonem 18. Podezdívka  střechy je maximálně 1,5m. Lze 
kombinovat valbové a štítové ukončení střechy. Prostor pod střechou lze 
využít pro užitné podlaží. Střechy sklonité lze na menších plochách ( 
například vikýře) kombinovat se střechou nízkého sklonu nebo střechou 
plochou.  

 
Na pozemku rodinného domu lze realizovat doplňkové objekty 

související s bydlením (kolny, kryté terasy) a jednu stavbu pro podnikání 
v souladu s funkčním využitím do výměry 25m2, přízemní výšky max. 
5m.   

Pro hlavní hmotu objektu je stanovena stavební čára pro parcely 
č. 2-12 na 6m od hranice pozemku 

 
 
Orientační část  
 
Rozdělení ploch pro bydlení na jednotlivé parcely není povinné 

respektovat. Při odchylkách od navrženého řešení je však nutné prokázat, 
že bude zachována smysluplná využitelnost navazujícího území na 
přiměřené velké parcely pro výstavbu rodinného bydlení. Jako minimální 
výměra pro bydlení je stanoveno 700m2 pro jednotlivé rodinné domy.  

 
Zákres umístění domů na pozemcích je orientační. Odstup budov 

od hranice pozemku rodinného domu s prostorem komunikace je 
stanoven na 6m jako minimální pro hlavní hmotu. Stavební úřad může 
v konkrétních případech odstup snížit.  

 
Orientační je řešení tvarového a šířkového uspořádání 

komunikací, zpevněných ploch, umístění vjezdů a uložení tras sítí. Při 
odchylkách od navržené koncepce je však nutno prokázat, že bude 
zajištěna návaznost jednotlivých prvků infrastruktury pro navazující 
území.  
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F. PODMÍNKY OCHRANY HODNOT V ÚZEMÍ A 
RESPEKTOVÁNÍ PODMÍNEK VYUŽITÍ ÚZEMÍ 
VYPLÝVAJÍCÍCH ZE ZVLÁŠTNÍCH PŘEDPISŮ 

 
 
Limity využití území 

 
Ochranné pásmo silnice III. třídy – 15m. 
Ochranné pásmo vzletových a přibližovacích prostorů letiště 

Pardubice a ochranné pásmo radiolokačních prostředků letiště Pardubice. 
Omezení civilní výstavby je řešeno vydaným územním 

rozhodnutím č.j. ÚSO 444/98/Vg, vydaném Magistrátem města 
Pardubice dne 25.6.1998, které je nutno respektovat 

 
Přes území prochází páteřní vodovodní řad s ochranným pásmem 

1,5m a kabel telekomunikací s ochranným pásmem 1m. 
 
V řešeném území se nevyskytují evidované nemovité kulturní 

památky. V případě realizace staveb bude stavební činnost prováděna na 
území s archeologickými nálezy a to kategorie UAN III. 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. 

 
 
 

G. NÁVRH ŘEŠENÍ VEŘEJNÉ INFRASTRUKTURY 
 
 

Komunikace 
  
Nový obytný soubor bude řešen s komunikacemi, jež budou v 

režimu obytné zóny. Tento režim předpokládá provedení takových 
komunikací, které svým uspořádáním a výbavou neumožní přirozenou 
plynulou jízdu rychlostí větší jak 20 km/h.  Komunikace tedy budou 
vybaveny směrovými (zúžení, šikany) a výškovými prvky (zpomalovací 
polštáře), které svým provedením umožní jízdu návrhovou rychlostí do 
20 km/h. Komunikace budou obousměrné. Minimální šířka dopravního 
prostoru bude 3,50 m, šířka uličního prostoru pak bude minimálně 8,00 
m. Slepá ramena budou vybavena obratišti dimenzovaná pro osobní 
vozidla - rozměrnější vozidla se budou moci otočit vycouváním do 
křižovatky, což vzhledem k očekávaným intenzitám dopravy nebude v 
rozporu s bezpečností dopravy. 

Všechny sjezdy i vlastní napojení na komunikaci vyšší kategorie 
splňují podmínky bezpečného rozhledu. Z žádného místa na nové 
komunikaci nebude trasa k výjezdu na komunikaci vyšší kategorii delší 
jak 240 m, tedy je splněno i kritérium doby jízdy 1 min k nejbližšímu 
výjezdu. 

Komunikace bude napojena na silnici III/32221. Nové napojení 
na nadřazenou komunikaci je provedeno tak, aby vznikla průsečná 
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křižovatka tvořená novou komunikací, silnicí III/32221 a ulicí Ke 
Zdymadlu. Umístění začátku/konce obytné zóny bude odsazeno od této 
křižovatky o 10 m. Vjezd bude vybaven opatřením, které řidiče jasně 
upozorní na změnu dopravního režimu. 

Parkování vozidel rezidentů bude realizováno na soukromých 
pozemcích, v uličním prostoru budou umístěna stání pro návštěvy a dle 
místních podmínek i místa pro rezidenty pro krátkodobé užití. 

Komunikace budou vybaveny prvky pro bezbariérový pohyb 
osob se sníženou pohyblivostí. 

 
 
 
 
 

Zásobování vodou  
 

Zásobování vodou  
 
 Obec je zásobována pitnou vodou ze   skupinového vodovodu 

VSVČ Pardubice a to větve  Pardubice Svítkov – Lány na Důlku – 
Opočínek.   Tlakové poměry v síti jsou určovány hladinou vody ve 
vodojemu Mikulovice 15 000 m3, kota 277/272 m.n.m. Kapacita 
vodojemu je vyhovující i pro plánovaný rozvoj v obci Lány na Důlku.  

 Navržená lokalita bude napojena na stávající rozvody vody 
v obci.  Nově navržený řad bude navržen  v profilu  DN 100 mm  a bude 
zaokruhován. Tímto bude zajištěno dostatečné množství požární vody 
v lokalitě. 

 Celková délka navrženého vodovodního řadu je cca 435 m.  
 Na vodovodním řadu budou vysazeny hydranty. Jejich 

rozmístění bude upřesněno v dalších stupních projektové dokumentace.  
Jednotlivé RD budou napojeny vodovodními přípojkami se 

samostatným měřením spotřeby vody.   
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Bilance  potřeby vody v řešeném území 
 
 Plánovaný počet RD je 20, v bilanci je počítáno s návrhem 3,5 

obyvatele na 1 RD      
                                                                                                                                   

 

Potřeba pitné vody       

  počet l.os
-1

.den
-1

 celkem   

       

1. obyvatelé  70 96 6 720  l.den
-1

 

       

2. občanská vybavenost stávající 0 15 0  l.den
-1

 

 celkem   6 720  l.den
-1

 

  Qd  6,72  m
3
.den

-1
 

 Přehled : Qp = 0,16  l.s
-1

 

  kd = 1,5   

  Qm = 0,23  l.s
-1

 

  kh = 3,5   

  Qh = 0,82  l.s
-1

 

  Qpož = 14,5  l.s
-1

 

    6 720   

 Souhrnné množství : Qrok = 2 453  m
3
  

       
 
 
 

Kanalizace 
 
 
Odvádění odpadních vod  
 
 V obci funguje sytém  oddílné kanalizace.  
Splaškové vody jsou převáděny výtlačným potrubím přes 

Srnojedy do kanalizačního systému města Pardubic, který je zakončen 
městskou čistírnou odpadních vod. Dále je v obci maloprofilová tlaková 
kanalizace, která je vedena podél komunikace v souběhu s výtlačným 
potrubím.  

   
 Navržená lokalita bude odkanalizována oddílnou kanalizací.  
Splaškové vody budou, po konzultaci s provozovatelem 

splaškové kanalizace, čerpány do výtlačného potrubí. 
 
 Srážkové vody od RD budou zneškodňovány na místě a budou  

v maximální míře odváděny povrchově do horninového prostředí.  
Srážkové vody z komunikací budou odváděny do bezejmenné vodoteče. 
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Splašková kanalizace  
 
 V lokalitě je navržena kombinovaná splašková kanalizace. 

Gravitační potrubí bude svádět splaškové vody do čerpací stanice, která 
bude umístěna v nejnižším místě lokality.  Z čerpací stanice budou 
splaškové vody převáděny výtlačným potrubím do stávajícího výtlačného 
potrubí, které prochází podél komunikace severně od lokality.   

 Jednotlivé RD budou gravitačně napojeny na navrženou 
splaškovou kanalizaci kanalizačními přípojkami.  

 Celková délka navržené splaškové kanalizace je 410 m, z toho 
gravitační kanalizace 375 m, výtlačného potrubí 35 m. 

 Územní plán nepočítá s dalším rozvojem bydlení  v této 
oblasti .  

 Čerpací stanice bude navržena pro plánovaných 20 RD , tzn. 
s 24 hodinovou akumulací 7,5 m3.     

 
 
 
 

Výpočet množství splaškových vod     

         

         

Počet obyvatel    70   osob 

Produkce splaškových vod na 1 obyvatele 96   l/os/den 

Produkce splaškových vod - obyvatelstvo  6 720  l/den 

         

Vybavenost    0   l/os/den 

Produkce splaškových vod - vybavenost  0  l/den 

         

Denní průtok splaškových vod   6 720  l/den 

Balastní vody 
10 % z denního 

průtoku 672  l/den 

Denní produkce odpadních vod   7 392  l/den 

         

Průměrné množství splaškových vod Qp  0,09  l/s 

Součinitel hodinové nerovnoměrnosti 6,3     

Maximální průtok splaškových vod   0,54  l/s 

      1 940  l/hod 

         

Roční produkce odpadních vod   2 698  m
3
/rok 

         

         

Znečištění odpadních vod       

         

Produkce odpadních vod    7 392  l/den 

na 1 EO      150  l/os 

počet EO      49  EO 
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V ukazateli BSK5        

na 1 EO     60    

Produkce znečištění celkem    2 940  g/den 

Roční bilance     1,1  t/r 

         

V ukazateli NL        

na 1 EO     55    

Produkce znečištění celkem    2 695  g/den 

Roční bilance     1,0  t/r 

         

V ukazateli CHSK        

na 1 EO     120    

Produkce znečištění celkem    5 880  g/den 

Roční bilance     2,1  t/r 

         
 

Srážkové vody  
 
Srážkové vody z pozemků jednotlivých investorů musí být 

zneškodňovány přímo na jejich pozemcích. 
 Zneškodňování srážkových vod může být řešeno několika 

způsoby a bude záviset na vsakovacích schopnostech podloží u 
jednotlivých RD.  

- Přímým vsakováním srážkových vod do horninového prostředí 
- Retencí a následným vsakováním srážkových vod do 

horninového        prostředí 
- Využitím srážkových vod např. na zálivku zelených ploch  
 Konkrétní způsob zneškodňování srážkových vod u RD bude 

řešen individuálně projektantem investora. 
 

           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 9

 
Srážkové vody z komunikací 
 
 Obslužné komunikace budou vyspádovány do uličních vpustí 

umístěných v komunikací. Tyto uliční vpusti budou napojeny na potrubí 
dešťové kanalizace, které bude na dvou místech vyústěno do 
bezejmenného recipientu. Celková délka navržené deštové kanalizace je 
290 m.  

 
 
 

 

Bilance srážkových vod z komunikací        

  plocha    koef. průtok   

 Zástavba a druh pozemku         
          

 komunikace veřejné 2 010,0  m
2
  0,80 25,89  l.s

-1
 

          

 Celkem odtok 2 010,0  m
2
   25,89  l.s-1 

          

 návrhová srážka 15 min.   P =  0,5 161  
l.s

-1
.ha

-

1
 

 Objem 15 min. srážky      23,30  m3 

          

          

Roční bilance srážkových vod plocha    koef. objem   

 Roční srážkový úhrn      660  mm 

          

2. komunikace veřejné 2 010,0  m
2
  0,80 1 061  m

3
 

          

 celkem 2 010,0  m
2
   1 061  m3 

 

 
 
 
 
         

 
 

Zásobování elektrickou energií 
 
Stávající elektrické rozvody: 
 
 V dotčené lokalitě X/14 řešeného území v k.ú. Lány na Důlku 

se nenachází žádné stávající distribuční vedení ČEZ Distribuce, a.s. – 
není třeba žádných přeložek.  

 
 
Energetické údaje 

 
 V lokalitě X/14 je uvažováno s výstavbou cca 20 rodinných 

domů. Všechny domy jsou uvažovány se stupněm elektrizace „B“: 
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 Max. soudobý příkon 1 rodinného domu Pb = 11,0 kW 
 
 Pro řešené území se předpokládá zajištění tepla a ohřevu TUV 

jiným médiem (plyn, …). V rodinných domech se předpokládá vybavení 
běžnými el. spotřebiči, s podílem el. vaření (varné desky, trouby) a 
částečným ohřevem TUV.  

 
 

Bilanční údaje   

Počet rodinných domů (ks) 20 

Příkon RD celkem ΣPb (kW) 220,0 

Součinitel soudobosti β 0,38 

Výpočtový příkon RD celkem Ppb (kW) 83,6 
 
 

Napájení 

 
 Pro zajištění potřebného výkonu budou využity stávající 

distribuční rozvody NN v obci Lány na Důlku, ze kterých bude 
provedeno rozšíření kabelového rozvodu 400/230V v soustavě TN-C. Na 
hranici parcel jednotlivých rodinných domů budou instalovány 
přípojkové pojistkové skříně napájené zemními kabely AYKY – bude 
provedeno zokruhování a propojení se stávajícím distribučním vedením 
v oblasti. Způsob připojení a propojení určí distributor elektrické energie 
(ČEZ Distribuce, a.s.) v dalších stupních PD v návaznosti na velikosti 
odběrů a postupu výstavby. 

 
 
Veřejné osvětlení 

 
 Podél nově vzniklých komunikací (silnice a chodníky) bude 

instalováno veřejné osvětlení, které bude napojeno na stávající rozvody 
VO v oblasti popř. bude instalován nový rozvaděč RVO s měřením el. 
energie. Pro rozvody VO se pokud možno využije společných tras 
s rozvody NN.    

 Hodnoty osvětlenosti budou voleny podle zatřídění 
komunikací. Předpokládá se instalace bezpaticových stožárů výšky cca 5-
6m s výbojkovými svítidly max. 70W popř. uličními LED svítidly.  

 
 Předpokládaný max. instalovaný příkon VO:  
 
 Lokalita X/14 (12ks á 80W): Pi = 1.0 kW 
 
Celkové provedení VO musí být odsouhlaseno investorem a 

správcem VO. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 11

 

Zásobování plynem 
 

Obec Lány na Důlku je plynofikována prostřednictvím STL 
plynovodní sítě o provozním tlaku 250 kPa, která byla vybudována 
v letech 1996-1997. Zdrojem zemního plynu  je VTL RS Lány na Důlku 
500/2/1-440. Z VTL RS je veden STL plynovod PE d 63 ve směru na 
Lány na Důlku a Opočínek a STL plynovod PE d 90/d63 ve směru na 
Srnojedy.  

 Odběratelé jsou na distribuční soustavu připojeni pomocí STL 
plynovodních přípojek, které jsou zakončeny hlavními uzávěry plynu 
(HUP) umístěnými v pilířích na hranicích pozemků (v plotech) popř. v 
nikách zbudovaných v obvodových zdivech plynofikovaných objektů 
(tvoří-li hranici pozemku).  

 
STL plynovodní síť je ve vlastnictví společnosti RWE GasNet, 

s.r.o. (PDS). 
 
Společnost RWE GasNet, s.r.o. má v prostoru města Pardubice a 

přilehlých obcích zpracovaný rozvojový generel pod názvem „Posouzení 
plynofikace  a možnosti rozvoje plynofikace města Pardubice“ – rok 
zpracování 2012.  

Řešená lokalita  není v této studii  posouzena. V rámci 
zpracování ÚPD podá investor  žádost o prověření volné kapacity DS, 
čímž dojde k závaznému potvrzení požadované kapacity dodávky 
zemního plynu.  

 
Rozvojová lokalita  X/14  bude plynofikována z STL plynovodu 

PE d 90, který prochází kolem řešené lokality. Místo napojení bude 
situováno v prostoru napojení místní komunikace na stávající 
komunikaci. Rozvoj distribuční soustavy bude realizován prostřednictvím 
STL plynovodu PE d 63. STL plynovodní přípojky  budou navrženy 
v souladu s požadavky  jednotlivých zákazníků  a budou zakončeny HUP 
na hranici pozemku.  

STL  plynovod PE 90 koliduje s navrženou obslužnou 
komunikací. V rámci zpracování PD pro územní a stavební řízení bude 
navržena vhodná ochrana  STL plynovodu (půlená ochranná trubka). 
Technické podmínky budou projednány s PDS.  

Před zahájením zpracování PD pro územní a stavební řízení musí 
investor projednat a uzavřít budoucí majetkoprávní smlouvu 
(kupní/nájemní smlouva) s PDS pro splnění povinnosti dle §7 ods. 4 
písm. e) EZ.  Uzavření této smlouvy je nezbytné pro získání vyjádření k 
dokumentaci k územnímu řízení. Po ukončení výstavby plynárenského 
zařízení, jeho přejímce a veřejnoprávním projednáním stavby na 
příslušném stavebním úřadě (kolaudační souhlas) jsou uzavírány smlouvy 
kupní/nájemní. Po jejich  oboustranném podpisu jsou plynárenská 
zařízení uváděna do provozu (propojena na stávající plynovodní síť).  

Nedílnou součástí  tohoto  procesu je v souladu se  zákony č. 
458/2000 Sb. a 163/2008 Sb. v platném znění také agenda zajištění 
věcného břemena, spočívající v právu zřídit a provozovat na cizích 
nemovitostech plynárenská zařízení a v právu vstupovat a vjíždět na cizí 
nemovitosti v souvislosti se zřizováním, stavebními úpravami, opravami 
a provozováním distribuční soustavy a plynovodních přípojek.  

Tato agenda se realizuje pouze v případě, kdy PDS uzavře 
s investorem smlouvu budoucí/řádnou kupní.   
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Nakládání s odpady 
 

Komunální odpad bude likvidován v souladu s plánem 
odpadového hospodářství obce a jednotlivých firem individuálně 
v nádobách na odpadky a jejich svozem.  

 
 

H. SOULAD ÚZEMNÍ STUDIE SE ZADÁNÍM 
 

 
Zadání územní studie bylo splněno ve všech bodech.  
V návrhu je respektován charakter obce, ochrana ploch zeleně na 

západním okraji území. Vymezeny jsou plochy veřejných prostranství pro 
uliční prostor a pro funkci veřejné zeleně.  

Dopravní řešení zajišťuje možnost propojení s případným 
rozvojem směrem východním. Doporučena je možnost pěšího propojení 
do centra obce. Zajištěny jsou plochy pro parkování pro návštěvy u 
každého rodinného domu.  

Stanoveny jsou prostorové parametry pro výstavbu, navržena je 
doporučená parcelace a stavební čáry.  

Navržena je koncepce řešení technické infrastruktury. Vymezeny 
jsou plochy pro její umístění.  

Celková koncepce je řešena s ohledem na zapojení lokality do 
krajiny a udržitelnou formu rozvoje.  

 
 
 
 

V Pardubicích  15.11 2014   ing.arch. Pavel Mudruňka 


