
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ÚZEMNÍ STUDIE NEMOŠICE 
ADAM PRVNÍ s.r.o. / č.z.:392013-US Nemošice / březen 2014 
 
 

SEZNAM PŘÍLOH 
 

A) TEXTOVÁ ČÁST 

B) GRAFICKÁ ČÁST 

01 SITUACE ŠIRŠÍCH VZTAHŮ  M 1:5000 

02 ZÁKRES DO KATASTRÁLNÍ MAPY - PARCELACE  M 1:2000 

03 SITUACE - ZÁKRES DO ORTOFOTOMAPY M 1:2500 

04 SITUACE URBANISTICKÉHO A ARCHITEKTONICKÉHO ŘEŠENÍ  M 1:2000 

05 SITUACE DOPRAVNÍHO ŘEŠENÍ  M 1:2000 

06 SITUACE TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY  M 1:2000 

07 SITUACE REGULATIVŮ 

08 ULIČNÍ PROFILY Č.1, Č.2 M 1:2000 

09 ULIČNÍ PROFIL Č.3 M 1:2000 

10 VIZUALIZACE – NADHLEDY 

11 VIZUALIZACE – Z POHLEDU CHODCE 

12 VIZUALIZACE – PERSPEKTIVY 

C) PŘÍLOHY: 

13 VÝŘEZ Z ÚZEMNÍHO PLÁNU MĚSTA PARDUBICE 

14 PODKLAD PRO SMĚNY POZEMKŮ 

 

 

 

 

 
 
 
 

ÚZEMNÍ STUDIE NEMOŠICE  
ADAM PRVNÍ s.r.o.           /zak.č. 392013-US NEMOŠICE / březen 2014 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ÚZEMNÍ STUDIE NEMOŠICE 
ADAM PRVNÍ s.r.o. /zak.č. 392013-US Nemošice / březen 2014 
 
 

A) TEXTOVÁ ČÁST 
 

OBSAH 
 

1 ÚVOD 
1.1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 
1.2 ZADÁNÍ CÍL A ÚČEL US 
1.3 PODKLADY PRO ZPRACOVÁNÍ 

 
2 CHARAKTERISTIKA ŘEŠENÉHO ÚZEMÍ 

2.1 VYMEZENÍ ŘEŠENÉHO ÚZEMÍ 
2.2 CHARAKTER ÚZEMÍ 
2.3 OCHRANA A ROZVOJ HODNOT V ÚZEMÍ 
2.4 OCHRANNÁ PÁSMA TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY 

 
3 ŠIRŠÍ VZTAHY 
 
4 HISTORIE ÚZEMÍ 
 
5 URBANISTICKO - ARCHITEKTONICKÁ KONCEPCE 

 
6 DOPRAVNÍ ŘEŠENÍ 
 
7 ŘEŠENÍ TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY 

 
8 NÁVRH ZÁVAZNÉ REGULACE 

 
9 SPLNĚNÍ ZADÁNÍ ÚZEMNÍ STUDIE 

 
10 PROPOČET NÁKLADŮ NA DEMOLICE, INFRASTRUKTURU A ŘEŠENÍ VEŘEJNÉHO PROSTORU 



1 ÚVOD 
1.1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 
 
Název akce:  ÚZEMNÍ STUDIE NEMOŠICE 
 
Místo:  k.ú. Nemošice 
 
Stupeň:  Studie 
 
Objednatel: Statutární město Pardubice 
 
Pořizovatel: Statutární město Pardubice, Magistrát města Pardubic, odbor hlavního architekta 
 
Zhotovitel: ADAM PRVNÍ s.r.o., Jindřišská 746, 530 02 Pardubice, IČ: 47452064 
   Ing. arch. Jan Kovář 
   Akad. arch. Miloslav Chaloupka 
   Ing. arch. Lenka Hauerová 
   Ing. Martin Křehlík 
 
Datum:  březen 2014 
 
1.2 ZADÁNÍ - CÍL A ÚČEL ÚZEMNÍ STUDIE 
Práce na územní studii byla zahájena na základě objednávky Statutárního města Pardubic odboru hlavního architekta 
magistrátu města Pardubic jako pořizovatele územně plánovacích podkladů a dokumentace v souladu se zněním § 30 
zákona 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu. Obsah, rozsah, cíle a účel územní studie vychází ze Zadání 
vydaného pořizovatelem územní studie, které bylo součástí objednávky.  
 
Předmětem územní studie je území v jižní části katastru Nemošice, které je v rámci územního plánu města Pardubic po VI. 
změnách začleněno do sektoru JIHOVÝCHOD pod kódovým označením území 125/p. 
 
125/z  lokalita:  Nemošice 
     jižní okraj sídla, mezi komunikací na Ostřešany a Nemošickou svodnicí 
   funkční vymezení:   BP - bydlení předměstské 

   plošný rozsah:    13,21 ha 

   zásady prostorové regulace:  P: 2 NP 

        KZ: 0,4 

        F: S 
Hlavním cílem územní studie je prověřit, posoudit a navrhnout možné urbanistické řešení lokality a jejího komplexního 
vybavení včetně řešení veřejné infrastruktury.  
Cílem územní studie je připravit doposud nezastavěné území na možnost jeho reálného využití. Dalším cílem je navrhnout 
urbanistickou koncepci uspořádání požadovaných funkčních složek v území tj. řešit trasy a plochy veřejné infrastruktury, 
vymezit jednotlivé parcely pro budoucí výstavbu objektů, specifikovat zásady pro umístění základní občanské vybavenosti a 
stanovit plošné a prostorové požadavky na uspořádání území.  
Účelem územní studie je získání kvalifikovaného podkladu pro územně a stavebně správní rozhodování v území a pro 
navazující investiční činnost zájemců o využití území s cílem, aby území bylo využito v maximálním možném rozsahu v 
souladu s územním plánem města Pardubice po VI. změně.  
V průběhu zpracování byla územní studie projednána s vlastníky pozemků, s dotčenými orgány státní správy a s 
objednatelem územní studie a to za účelem splnění požadavků na využití území s ohledem na jejich reálnost 
  
  
1.3 PODKLADY PRO ZPRACOVÁNÍ ÚZEMNÍ STUDIE 
Zadání územní studie objednatelem 
Územní plán města Pardubic po VI. změnách 
Katastrální mapa území 1:1000 
Technická mapa města Pardubic 1:500 
Průzkumy zpracovatele 
Vstupní jednání s vlastníky pozemků 

 

2 CHARAKTERISTIKA ŘEŠENÉHO ÚZEMÍ 
 

2.1 VYMEZENÍ ŘEŠENÉHO ÚZEMÍ 
Studie řeší lokalitu označenou v platném územním plánu  statutárního města Pardubice kódovým označením 8-125/z. 
Lokalita se nachází jižně od zastavěného okraje obce Nemošice, mezi komunikací na Ostřešany a Nemošickou svodnicí. 
Západní hranici území řešeného územní studií tvoří silnice III třídy č. 34026 z Nemošic do Ostřešan. Východní hranici 
řešeného území tvoří umělý kanál vodoteče Nemošická svodnice, která je součástí širšího systému umělých vodotečí ve 
městě Pardubice. Severní hranici tvoří souvislá zástavba Nemošic lemovaná umělým korytem vodoteče - přítoku Nemošické 
svodnice. Jižní hranice řešeného území je definována bezpečnostním pásem stávajícího vysokotlakého plynovodu.  
 
2.2 CHARAKTER ÚZEMÍ 
Území je aktuálně využíváno jako zemědělská půda – pole. Nadmořská výška území se pohybuje mezi hodnotami 226 m 
n.m. u silnice – ulice Ostřešanské a 223 m.n.m. u vodoteče - Nemošické svodnice. Terénní reliéf je tedy svažitý s mírným 
sklonem k východu až severovýchodu. Území ve svých širších vztazích tvoří růstový potenciál nejen pro obec Nemošice, ale 
svým rozsahem i pro statutární města Pardubice. 
 
2.3 OCHRANA A ROZVOJ HODNOT V ÚZEMÍ 
Kulturně historické hodnoty 
Území se nenachází v žádném ochranném pásmu památkově chráněných objektů ani v zóně takovéto ochrany.  
Řešené území není územím s archeologickými nálezy, z čehož nevyplývá ohlašovací povinnost.  
Urbanistický návrh na řešení lokality je podřízen stávajícím vztahům v území. Zástavba je navržena ve smyslu zadání územní 
studie.  
 
Přírodní hodnoty 
Území řešení územní studií je v současnosti v plném rozsahu zemědělsky využívanou půdou – polem. Územní studie 
respektuje pásy zeleně navržené územním plánem v ochranných pásmech vodoteče - Nemošické svodnice s přítokem (volný 
pás podél břehu v šíři 6 m). Návrhové plochy zeleně tak tvoří v současnosti neexistující doprovodnou zeleň vodotečí  
 
Ochrana před povodněmi 
Dotčené území leží mimo záplavové území řeky Chrudimky. Riziko při možném rozvodnění vodotečí Nemošická svodnice 
s přítokem bude v návazném dalším projektovém řešení limitováno výškovým osazením ±0,000 jednotlivých objektů. 
Výpočet příslušných transformačních povodňových vln při Q100 na uvedených vodotečích bude podkladem pro tyto 
projektové práce. 
 
 2.4 OCHRANNÁ PÁSMA TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY 
V řešeném území se nacházejí stávající sítě a zařízení technického vybavení se svými ochrannými pásmy.  
Nadzemní vedení elektro s napětím nad 35kV do 110kV    12 m 
Kabelové podzemní vedení elektrické energie NN nad 1kV do 35 kV, včetně VO  0,5m od krajního vodiče 
Plynovod STL PE DN 90  (do průměru 200 mm včetně)    4 m od líce potrubí na obě strany 
Plynovod NTL a STL v zastavěném území obce     1 m  
Plynovod VTL  ochranné pásmo       4 m 
Plynovod VTL  bezpečnostní pásmo      30 m  
Vodovod DN 500 (do DN 500 mm)       1,5 m od líce potrubí na obě strany 
Kanalizace do DN 500 mm        1,5 m od líce potrubí na obě strany 
Kanalizace nad DN 500 mm       2,5 m od líce potrubí na obě strany 
 
 

 

3 ŠIRŠÍ VZTAHY  
 
Na západní straně řešeného území probíhá silnice Nemošice – Ostřešany, podél které je plánovaná cyklostezka v pásu mezi 
komunikací a stávajícím nadzemním horkovodním potrubím. Z této komunikace se navrhuje hlavní vjezd do řešeného 
území. Na severovýchodní hraně řešeného území je pila - truhlářská výroba. Severní strana řešeného území navazuje na 
zástavbu rodinných domů jižního okraje obce Nemošice. Východní strana je ohraničena potokem a polní cestou. Na jižní 
straně pokračují pole.  



4 HISTORIE ÚZEMÍ 
 
Z historických zejména vojenských pramenů bylo pro účely této územní studie možné získat pouze informace o tom, že 
Nemošice byly v minulosti samostatnou obcí ležící za hranicí intravilánu města Pardubic.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



URBANISTICKO ARCHITEKTONICKÁ KONCEPCE 
 
Řešení urbanistické koncepce bylo vedeno snahou o nalezení optimálního souladu mezi představami zainteresovaných 
subjektů (odbor hlavního architekta, úřad městského obvodu, vlastníci pozemků, správci sítí) a možnostmi a způsoby jejich 
implementace do řešené lokality v souladu s platným územním plánem. Urbanistická koncepce sleduje tedy uspořádání 
požadovaných funkčních složek v území, řeší trasy a plochy veřejné infrastruktury, navrhuje vymezení jednotlivých parcel 
pro budoucí výstavbu objektů, specifikuje návrh zásad pro umístění základní občanské vybavenosti a návrhem stanovuje 
plošné a prostorové požadavky na uspořádání území. Územní studie také definuje požadavky na investice do infrastruktury.  
 
Územní a urbanistické principy 
V převažující výměře řešeného území je na páteřní komunikační síti navržena struktura stavebních parcel pro výstavbu 
izolovaných rodinných domů a několika dvojdomů. Parcelace vychází z principu umístit veškerý veřejný prostor na veřejné 
pozemky tj. pozemky ve vlastnictví Statutárního města Pardubice. Z tohoto principu vychází návrh řešení pozemkových 
náhrad za části stávajících pozemků odebrané z pozemků fyzických osob ve prospěch veřejného prostranství – viz výkres č. 
14. 
Domy respektive jejich hmotová řešení a umístění na stavebních parcelách mají navrženu co nejméně svazující regulaci. 
Sjednocujícím prvkem podléhajícím regulaci je způsob oplocení parcel a barevnost a materiálové řešení fasád domů. Zhruba 
v těžišti řešeného území je navrženo veřejné prostranství se sportovní, relaxační a občanskou vybaveností. 
 
Území individuální obytné zástavby 
Je navržena parcelace pro individuální rodinné domy a výjimečně dvojdomy s návrhem jejich možného umístění na 
parcelách, které ale není závazné a bude se v reálu podřizovat dispozičnímu řešení domů.    
 

Území občanské vybavenosti 
Funkce občanské vybavenosti je koncentrována do veřejného prostranství. Takto pojatou koncepcí je sledována možnost co 
nejefektivněji využívat pozemek ve vlastnictví Statutárního města Pardubice. 
 
Řešení veřejného prostranství, veřejných ploch a zeleně 
Územní studie navrhuje situovat základní plochu tvořící veřejný prostor do ohybu navržené přístupové komunikace, která 
dělí funkční zóny na sportovní+relaxační a zónu občanské vybavenosti (s návrhem umístění objektu plnícího funkci občanské 
vybavenosti). Veřejný prostor je dále doplněn ozeleněnými plochami podél stávajících vodotečí a alejemi vzrostlé zeleně 
podél komunikací. Komunikační systém umožňuje pěší a cyklistickou dopravu celým řešeným územím a zároveň vytváří 
optické průhledy územím lemované vzrostlou zelení. Dimenze veřejného prostoru značně překračují požadavky vyhlášky č. 
501/2006 o obecných požadavcích na využívání území s cílem vytvořit co nejpřívětivější podmínky pro bydlení a ostatní 
funkce v území. Takto definovaný prostor bude obsahovat plochy veřejné zeleně s odpočinkovou a rekreační funkcí. 
Samozřejmým předpokladem je, že součástí veřejného prostoru budou kromě komunikací i parkovací a odstavná stání pro 
motorová vozidla.  
Navržená veřejná prostranství budou doplněna drobnou architekturou (lavičky, odpadové koše, přístřešky nad plochami pro 
TKO apod.) a musí zůstat trvale přístupná pro veřejnost. 
 
Vhodně zvolená forma a umístění zástavby 
Rozvržení zástavby, vzájemné odstupy a orientace ke komunikacím jsou v návrhu maximálně podřízeny umožnění průhledů 
a zamezení vzniku souvislých pohledových bariér. 
 
Uspořádání území vycházející z tradičních principů 
Návrh této územní studie aspiruje na vytvoření svébytné urbanistické struktury s vytvořením nových provozních a 
prostorových vazeb. 
 
Architektonické principy 
Jak bylo již dříve uvedeno, architektonické řešení zástavby vychází z představy strukturálního urbanismu převedeného do 
hmotových forem jednotlivých stavebních objektů rodinných domů. Regulativy navržené touto studií s charakterem 
závaznosti umožňují celé spektrum hmotových řešení staveb sjednocených pouze barevně a materiálově. 
 
 
 
 
 

5 DOPRAVNÍ ŘEŠENÍ 
 
Doprava při provádění staveb  

Tento návrh vychází z předpokladu, že po dobu realizace souboru staveb tj. pro veškerou těžkou staveništní dopravu bude 
zřízeno odbočení – sjezd na pozemek č.428/3 v k.ú. Nemošice ze silnice III třídy č. 34026. Tento sjezd bude využíván po 
celou dobu výstavby obytného souboru.  
 
Cílový návrh dopravy 
Po dokončení staveb v řešeném území dojde v místě sjezdu k vybudování okružní křižovatky, která celé řešení území 
elegantně dopravně připojí k uvedené komunikaci a zároveň zpomalí veškerou dopravu při vjezdu do Nemošic. Tato okružní 
křižovatka přispěje rovněž k možnosti v budoucnu napojit západní větví území „za horkovodem“, které je rovněž současným 
územním plánem určeno k zástavbě. Východní větev uvedené křižovatky vytvoří hlavní páteřní přístupovou komunikaci do 
řešeného území, ze které se zpřístupní všechny navržené pozemkové parcely. Hlavní páteřní přístupová komunikace bude 
lemována pruhem odstavných stání a vzrostlé zeleně. V místě křížení účelových komunikací v území je navržena oválná 
křižovatka s cílem maximálně využít území v bezpečnostním pásmu stávajícího nadzemního vedení VN, kde není možná 
výstavba domů.  
Stávající ulice v Nemošicích 28. října a Polní, které jsou v současnosti slepě ukončené příkopem vodoteče, nebudou do 
řešeného území umožňovat vjezd motorových vozidel, ale pouze vstup pěších a cyklistů. Pro vjezd do řešeného území bude 
kromě výše popsané navržené komunikace sloužit pouze ulice Nábřežní a to s omezením na vozidla do 3,5 tuny. 
Cyklistická doprava v řešeném území bude možná po všech navržených i stávajících komunikacích s doplněním trasy stezky 
Ostřešany – Pardubičky do vyznačeného koridoru na severovýchodní hranici řešeného území.  
Územní studie obsahuje v řešeném území konkrétní návrh dostatečného počtu parkovacích i odstavných ploch ve vztahu 
k navržené urbanistické struktuře a její možné objemové náplni dané navrženými funkcemi. Předběžný výpočet byl 
proveden podle požadavku ČSN 73 6110 a to s dostatečnou rezervou. Kromě parkovacích a odstavných stání přímo 
vyznačených ve výkresu dopravní infrastruktury se předpokládá umístění alespoň dvou parkovacích/odstavných stání na 
každé parcele pro rodinný dům. 
 
Návrh harmonogramu realizace dopravních opatření a staveb  
Předpoklad minimálně pětileté realizace celého souboru staveb vede i k nutnosti návrhu postupné realizace základních 
dopravních staveb, páteřních rozvodů inženýrských sítí a ostatních opatření. Návrh lze stručně definovat takto: 
1/ Vybudování sjezdu ze silnice III/34026 a přístupové komunikace v navržené trase pro provádění staveb  
2/ Výstavba infrastruktury a domů na stavebních parcelách podél ulice Nábřežní  
3/ Výstavba infrastruktury a domů na ostatních stavebních parcelách  
4/  Provedení okružní křižovatky, finálního povrchu komunikací a úprava veřejných prostranství 
 
Dopravní značení 
Dopravní značení bude provedeno v souladu se zákonem o provozu pozemních komunikacích č. 361/2000 Sb. a jeho 
prováděcí vyhláškou 30/2001 Sb. Podrobné řešení a rozmístění dopravního značení bude součástí dalšího stupně projektové 
dokumentace.  
 
Veřejná doprava 
Městská část Nemošice je v současnosti obsloužena městskou hromadnou dopravou Dopravního podniku města Pardubic, 
autobusovou linkou, která občas zajíždí do samostatné obce Ostřešany. Cílový stav nepředpokládá zavedení MHD až do 
nitra řešeného území (což by ale bylo možné a to se zastávkou a točnou na oválné křižovatce). Vzhledem k docházkovým 
vzdálenostem 500m se navrhuje pouze nová zastávka přímo na Ostřešanské ulici.  
 
Pěší a cyklistická doprava 
Systém komunikací pro motorová vozidla doplňuje systém pěších a cyklistických chodníků a stezek. Pěší a cyklistická 
doprava v obytné zóně bude upřednostněna před automobilovou dopravou. Mimo napojení komunikací pro automobilovou 
dopravu jsou navržena další místa propojení pěších tras se stávající strukturou městské části Nemošice – jedná se o 
napojení do ulic Polní a Nábřežní. 
Návrh obsahuje i trasu cyklostezky Ostřešany – Pardubičky podél Nemošické svodnice s napojením do ulice 28. Října.  
 
 
 
 
 



6 ŘEŠENÍ TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY 
 
Sítě a zařízení technického vybavení se svými ochrannými pásmy se nacházejí v plném sortimentu na okraji řešeného území 
s možnými body pro napojení na konci ulic 28. října, Polní a Nábřežní. Přímo v řešeném území je nadzemní vedení vysokého 
napětí, které se nenavrhuje k přeložení, ale naopak…..řešení území se tomuto vedení přizpůsobuje tak, aby byla co nejméně 
omezena možnost jeho využití pro výstavbu. Do území se navrhuje zavedení sdružené trasy vedení inženýrských sítí 
v uličních koridorech veřejného prostranství. Případné požadavky provozovatelů sítí (např. na zokruhování) bude řešit další 
stupeň projektové přípravy navazující na tuto územní studii. Navržené inženýrských sítě v řešeném území jsou napojeny na 
stávající řady. 
 
Trasy sítí technické infrastruktury 
Trasy sítí technické infrastruktury jsou navrženy jak pod tělesem komunikace, tak v zeleném pásu přiléhajícím ke 
komunikacím. Napojovací body jsou navrženy na stávající inženýrské sítě, jejichž průběh i možnost napojení jsou potvrzeny 
jejich provozovateli. Konkrétní místa napojení jsou vyznačena v technické situaci – výkres č.04. 
 
Vodovod 
Navrhovaná zástavba v lokalitě Nemošice bude napojena na stávající vodovodní řady vedoucí z ulice Polní a Nábřežní. 
Napojovací body navržené vodovodní sítě na stávající vodovodní řad se nachází na p.č. 425/63 a 420/29. 
Celá nově navržená vodovodní síť včetně přípojek bude realizována na pozemcích vyznačených jako řešené území. Nová 
vodovodní síť je navržena z plastového potrubí PE 90 z důvodu zajištění požární vody a napojena ze dvou větví stávajícího 
vodovodního řadu DN 110.  

Veškerá vodovodní potrubí budou uložena v hloubce min. 1,5 m pod vozovkou do rýhy pažené na pískovém loži tloušťky 
100 mm s jemně zrněným obsypem do výšky 300 mm nad vrcholem potrubí. Zásyp bude po vrstvách zhutněn.  
 
Zdroje požární vody 
Územní studie řeší zdroje požární vody dle ČSN 73 0873 - Požární bezpečnost staveb - zásobování požární vodou.  

Předpokladem výstavby je, že rodinné domy mají zastavěnou plochu do 200 m2, z čehož vyplývá, že je nutná potřeba vody 4 
l/s pro v = 0,8 m/s a vodovodní potrubí musí být min. DN 80. Zásobování RD vnější požární vodou musí být z vnějšího 
nadzemního požárního hydrantu, umístěného na veřejné vodovodní síti podle požadavku ČSN 73 0873 do 200 m od 
objektu, mezi sebou by měly mít hydranty vzdálenost max. 400 m. 
Dalším předpokladem pro výstavbu objektu občanské vybavenosti je, že objekty nevýrobní povahy (tj. penzion, prodejny, 
mateřská škola atd.) mají zastavěnou plochu nad 2000 m2, z čehož vyplývá, že je nutná potřeba vody 14 l/s pro v = 0,8 m/s a 
vodovodní potrubí musí být min. DN 150. 
Zásobování těchto objektů vnější požární vodou musí být z vnějšího nadzemního požárního hydrantu, umístěného na 
veřejné vodovodní síti podle požadavku ČSN 73 0873 do 100 m od objektu, mezi sebou by měly mít hydranty vzdálenost 
max. 200 m. 

Další podrobnosti budou řešeny v následujícím stupni PD a v konceptu konzultovány s VaK Pardubice, a.s. 
 
Kanalizace 
Navrhovaná zástavba bude napojena na stávající kanalizační síť a toto řešení je zkonzultováno s VaK. Kanalizace je řešena 
jako oddílná (splašková a dešťová). Napojovací body navržené kanalizační sítě na stávající kanalizační řad se nachází na p.č. 
425/63 a 654/1. Kanalizační síť je navržena z polypropylenového potrubí PP 300 (Ultra Rib 2) a napojena na stávající 
jednotný kanalizační řady v ulicích Polní a Nábřežní.  
Na lomech navržených větví jednotné kanalizace jsou navrženy vstupní kanalizační šachty DN 1000. Veškerá kanalizační 
potrubí budou uložena v hloubce min. 1,0 m pod vozovkou do rýhy pažené na pískovém loži tloušťky 100 mm s jemně 
zrněným obsypem do výšky 300 mm nad vrcholem potrubí. Zásyp bude po vrstvách zhutněn.  
 
Dešťové vody ze střech a ze zpevněných ploch u navržených samostatně stojících objektů či komplexů budou likvidovány 
přímo na pozemcích investorů vsakem či jinou akumulací. Za tímto účelem je zpracován hydrogeologický průzkum 
s posudkem, že toto řešení je v dané lokalitě možné.  
 
Dešťové vody z komunikací a parkovacích ploch v řešeném území budou odváděny samostatným kanalizačním potrubím 
zaústěným do Nemošické svodnice. Situace při přívalových deštích bude řešena částečnou akumulací a řízeným 
vypouštěním. 
 

Veškerá kanalizační potrubí budou uložena v hloubce min. 1,0 m pod vozovkou do rýhy pažené na pískovém loži tloušťky 
100 mm s jemně zrněným obsypem do výšky 300 mm nad vrcholem potrubí. Zásyp bude po vrstvách zhutněn.  

  
Plyn 
V lokalitě Nemošice jsou stávající sítě plynovodu ve správě instituce RWE - Distribuční služby, s.r.o., která poskytla zákres 
vedení stávajících sítí.  

Navrhovaná zástavba v lokalitě Nemošice bude napojena na stávající plynovodní síť dle podmínek VČP Net a bude následně 
projednána z důvodu rozšíření distribuční soustavy. Napojovací body navržené plynovodní sítě na stávající plynovodní řad se 
nachází na p.č. 427/5 a 654/1. Celá nově navržená rozšířená plynovodní síť tedy i s přípojkami bude realizována na 
pozemcích na výkresech značených jako řešené území. V řešené lokalitě Nemošce je plynovodní síť navržena z plastového 
potrubí STL PE 63 a napojena ze stávajícího plynovodního řadu STL PE 63 2000.  
Veškerá plynovodní potrubí budou uložena v hloubce min. 1,10 m pod vozovkou do rýhy pažené na pískovém loži tloušťky 
100 mm s jemně zrněným obsypem do výšky 300 mm nad vrcholem potrubí. Zásyp bude po vrstvách zhutněn.  
 
Elektro 
Dle ČEZ - Distribuce, a.s. přes řešené území přechází nadzemní vedení 35kW – 110 kW, které je chráněno ochranným 
pásmem podle zákona č. 458/2000 Sb. § 46 nebo technickými normami, zejména PNE 33 3301 a ČSN EN 50423-1. Mezi 
stávající energetická zařízení patří stávající podzemní vedení nacházející se při okraji severovýchodní části řešeného území. 

Navrhovaná lokalita Nemošice bude dle podmínek ČEZ Distribuce a.s. připojena ze stávající trafostanice na parcele p.č. 
425/57 stanice a bude následně projednána z důvodu rozšíření distribuční soustavy. 
Napojení navržených samostatně stojících objektů či komplexů bude provedeno zemním kabelovým vedením.  
Před připojením jednotlivých odběrů musí být podány na jednotlivá odběrná místa samostatné „Žádosti o připojení“, na 
jejichž základě bude sjednán rezervovaný příkon. 
Veškerá podzemní kabelová vedení elektro budou uložena v hloubce min. 1,0 m pod vozovkou do rýhy pažené na pískovém 
loži tloušťky 100 mm s jemně zrněným obsypem do výšky 300 mm nad vrcholem potrubí. Zásyp bude po vrstvách zhutněn. 
 
Sdělovací vedení (veřejná komunikační síť) 
Dle vyjádření o existenci podzemní komunikační sítě společnosti O2 se na okrajích řešeného území lokality Nemošice 
nachází podzemní vedení a zařízení veřejné komunikační sítě této společnosti, na které je možné napojit pokračování této 
sítě směrem do řešeného území. 
Přímo v řešeném území leží kabelové vedení, o kterém jeho vlastník – správce VUSS podal pouze informaci sloužící k tomu, 
aby navrhovaným řešením nebylo toto vedení dotčeno.  Vedení nesmí být zobrazováno na veřejně přístupných médiích, 
proto jej výkres technické situace neobsahuje. 
Případné vybavení území sdělovacím kabelem by mělo být řešeno jeho umístěním v zeleném pásu podél komunikací 
v hloubce 0,7 m, v chodnících v hloubce 0,5 m a v komunikaci v hloubce min. 1,0 m a s mechanickým krytím chráničkami PE 
110 mm.  
 
Veřejné osvětlení (VO) 
Dle vyjádření o existenci sítě veřejného osvětlení provozovatele Služby města Pardubic, a.s. (SmP, a.s.) se v řešeném území 
lokality Nemošice nenachází podzemní vedení sítě VO této společnosti. 
Lokalita tak bude na síť VO napojena ze stávající sítě VO na jejím severním a východním okraji a bude řešeno až v dalším 
stupni projektové přípravy. Dle podmínek SmP, a.s. nesmí být kabelové vedení VO uloženo pod pevnými překážkami 
(kontejnerová a parkovací stání atd.) 
Pokládaná VO bude v zeleném pásu uložena v hloubce 0,7 m, v chodnících v hloubce 0,5 m a v komunikaci v hloubce min. 
1,0 m a s mechanickým krytím chráničkami PE 110 mm.  
 
Poznámka 
Před zahájením jakýchkoliv zemních prací je nutné zažádat o vytýčení trasy vedení potrubí či kabelů jednotlivé správce 
inženýrských sítí. Dále je nutno dodržovat ochranná pásma a podmínky pro práci v těchto ochranných pásmech. 
 

Při společné pokládce IS a to při souběhu a křížení inženýrských sítí je nutno dodržovat normu ČSN 73 6005 - Prostorové 
uspořádání sítí technického vybavení včetně souvisejících norem a předpisů a podmínky uživatelů dotčených sítí a zařízení. 
 
 

 

 

 

 



7        NÁVRH ZÁVAZNÉ REGULACE 
 
Základem návrhu funkčních, plošných a prostorových regulativů v celém řešeném území je vymezení plochy veřejného 
prostranství označeného v návrhu jako Sektor C. Tato plocha bude společně obsahovat plochy veřejné zeleně a plochy 
veřejné dopravní a technické infrastruktury (páteřní řady inženýrských sítí) a to v souladu s vyhláškou č. 501/2006 Sb. O 
obecných požadavcích na využívání území. Zbývající území vzniklé návrhem veřejného prostranství je dále rozděleno na 
Sektor A – plocha pro bydlení a Sektor B - plochy občanské vybavenosti.  
Z uvedeného tedy vyplývá určitá konkrétnost urabanistického a architektonického řešení definované touto územní studii a 
závazné regulativy pro jednotlivé Sektory v řešeném území. 
 
Návrh regulativů pro jednotlivé funkční plochy: 

 
Sektor A   PLOCHA BYDLENÍ  
funkční vymezení:  B – bydlení v individuálních rodinných domech (možný podíl dvojdomů do 10%) 

plošný rozsah:   73 394 m2 

zásady regulace:  
podlažnost:   1NP + rovná střecha, 1NP + šikmé střechy, 1NP + obytné podkroví, 2NP + rovná střecha 

koeficient zastavění:  K = 0,4 max. 

stavební čára:   minimální vzdálenost stavby od hranice veřejného prostoru 3 a 6m. 

    dodržet regulativ vyznačený ve výkresech č.08 a č.09.  

    minimální vzdálenosti stavebních čar domů od hranic sousedních pozemků 3,5 m. 

střechy:  sedlové, stanové, valbové a polovalbové, pultové. Sklon v rozsahu 17° až 45°.  

   rovné střechy a pultové střechy možné.  

půdorys a orientace hřebene: regulace se nenavrhuje, hmotová řešení domů a jejich umístění na pozemcích regulují  

    pouze stavební čáry vyznačené ve výkresu č.02  

velikost parcel   průměrně 1200 m2 

oplocení parcel ve směru k veřejnému prostoru neoplocovat, v maximálním rozsahu respektovat výkresy 

č.10-12.  

materiálové a barevné řešení:  fasády – omítky ve dvou kontrastních barvách a to: 

     světlá   RAL 1013-1015 

     tmavá   RAL 7000-7004 

    obklad fasády – režné zdivo RAL 3012 a podobné odstíny 

    výplně otvorů – dřevěné nebo v barvě dřeva 

    střechy - krytina ve škálách barev šedá až tmavě hnědá. Červené odstíny ne!!!  

ostatní:    plocha veřejného prostranství závazná dle studie – výkres č.07  

každá stavební parcela bude obsahovat prostor pro odstavení alespoň jednoho optimálně 

dvou osobních aut formou uzavřené nebo otevřené garáže hmotově integrované do stavby 

rodinného domu.  

 

  

Sektor B   PLOCHA OBČANSKÉHO VYBAVENÍ    

funkční vymezení:  OV – občanské vybavení 

plošný rozsah:   4 690 m2 

zásady regulace:  
podlažnost:   max. 2NP + využitelné podkroví 

koeficient zastavění:  K = 0,4 max. 

ostatní:    barevně a materiálově odlišit od regulativu pro bydlení 

 

Sektor C   PLOCHA VEŘEJNÉHO PROSTRANSTVÍ  
funkční vymezení:  VP – veřejné prostranství 

plošný rozsah:   23 342m2 

zásady regulace:  
koeficient zastavění:  K = 0,5 max.    

 
 
 
 

8 SPLNĚNÍ ZADÁNÍ ÚZEMNÍ STUDIE 
 
Před zahájením prací na územní studii bylo uskutečněno jednání s ing. Dvořáčkovou a ing Mandysem na téma 
pravomocného územního rozhodnutí, které v řešeném území fixuje tři rodinné domy včetně parcelace a přípojek 
k inženýrským sítím. Výsledkem projednání studie v závěru prací je dohoda, že bude požádáno o změnu uvedeného 
územního rozhodnutí a to v souladu s řešením této územní studie.    
Hlavními cíli a mottem územní studie mělo být především vytvoření stavebních parcel o výměře cca 1200m2 navazujících na 
nově navrženou infrastrukturu a vyřešení dopravního vstupu do území s rozdělením na: 

• Při provádění staveb infrastruktury a domů 
• Po dokončení souboru staveb 

Vyjmenované cíle jsou územní studií beze zbytku splněny. Splněn je i slib zpracovatele projednat studii se všemi vlastníky 
dotčených pozemků a s rozhodujícími správci inženýrských sítí. Z hlediska platného územního plánu byla naplněna snaha 
zpracovatele územní studie v plné míře tento dokument respektovat s tím, aby studie mohla být použita jako podklad pro 
navazující územní rozhodování v řešeném území. 
Další požadavky zadání studie jsou splněny v plném rozsahu.   
 
 

 

9        PROPOČET NÁKLADŮ NA DEMOLICE, INFRASTRUKTURU A ŘEŠENÍ VEŘEJNÉHO PROSTORU 
 
Podkladem následujícího propočtu nákladů je řešení veřejného prostoru s rozdělením na plochy zeleně a dopravní a 
technické infrastruktury. K přesně změřeným výměrám jsou přiřazeny jednotkové ceny v současné cenové úrovni.   
 
Zpevněné plochy a komunikace 12730 m2 x 1.500,-Kč    19.095.000,- 
Okružní křižovatka        12.000.000 
Kanalizace   1977 m x 4.500,-Kč       8.896.500,- 
Vodovod   1965 m x 2.500,-Kč      4.987.500,- 
Plynovod   1706 m x 1.500,-Kč      2.559.000,- 
Elektro    1857 m x 1.500,-Kč      2.785.500,- 
Sdělovací vedení   1890 m x 1.000,-Kč      1.890.000,- 
Veřejné osvětlení  1550 m x 2.000,-Kč      3.100.000,- 
Úpravy veřejného prostoru 23342 m2 x 100,-Kč      2.335.000,- 
Rezerva            2.351.500,-  

CELKEM          60.000.000,- 
 

 
 

10      DOKLADY 
 
Dokladovou část studie tvoří poměrně rozsáhlý materiál záznamů z pracovních setkání s vlastníky pozemků, z výrobních 
výborů s vlastníky a správci veřejné infrastruktury včetně technických podkladů potřebných pro práci na dalších stupních 
dokumentace. Vzhledem k tomu, že tento materiál svým rozsahem přesahuje obvyklé standardy obsahu územní studie, 
nejsou ke konečnému řešení územní studie přiloženy a zůstávají v archivu zpracovatele. 
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