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1. ÚVOD 
 
 
1.1.  Zadání úkolu a jeho cíle 
 
        Zpracování Územní studie zástavby 34RD ve Starém Mateřově bylo zadáno obcí 
Starý Mateřov na základě předložené nabídky.  
         
1.2. Vymezení území 
 
       Řešené území se nachází ve východní  části obce a navazuje na stávající zástavbu 
RD. Území přiléhá ze severu ke státní silnici č.III/32226.  
 
1.3. Vazby na zpracované územně plánovací podklady a dokumentace 
 
       Pro řešené území je zpracována tato projektová dokumentace, kterou bude 
zhotovitel studie respektovat : 
       Návrh ÚPN obce Starý Mateřov, který  zpracoval Ing.arch.Jaroslav Menšík, Jiřího 
z Poděbrad 2587, 530 02 Pardubice   
  
       Návrh ÚPN obce Starý Mateřov v řešené lokalitě vymezuje plochu s funkčním 
využitím BI, pro kterou je přípustné níže uvedené využití: 
 
        Bydlení individuální       
 
        Tvoří je lokality v severovýchodní části obce v těsném kontaktu se stávající nově 
realizovanou výstavbou.  
 
Přípustné využití 
 
1) bydlení v rodinných domech s možností užitkového využití přidružených zahrad  
2) obchodní zařízení, zařízení veřejného stravování, nerušící služby a drobné 
 provozovny 
3) odstavná stání a garáže sloužící obsluze území 
4) nezbytné plochy a zařízení technického vybavení 
5) příslušné komunikace pro pěší, cyklistické a motorové 
6) zeleň liniová a plošná 
 

 
             
    
       
 
 
 
 
 
 
 
 



2.    PRŮZKUMY A ROZBORY VYMEZENÉHO ÚZEMÍ 
 
2.1. Použité podklady 
 
Pro zpracování P+R vymezeného území byly použity podklady: 
 
•  Digitální mapa – katastr nemovitostí 
•     Východiska již zpracované dokumentace 
•     Vlastní průzkum terénu 
•     Data, údaje a podklady správců sítí 
 
2.2.  Vymezení řešeného území, spádové poměry 
 
        Řešené území se nachází ve východní  části obce a navazuje na stávající 
zástavbu RD. Území přiléhá ze severu ke státní silnici č.III/32226.  
 
Lokalita zahrnuje pozemky: 
obec:   Starý Mateřov  
kat. území:  Starý Mateřov  
 
p.p.č. 459/116, 459/100, 459/110, 459/111, 459/120, 459/117,459/118, 459/119, 
459/112, 459/113, 459/114, 459/115, 459/167, 459/166, 459/165, 459/164, 459/162, 
459/161, 459/157, 459/174, 459/175 
 
 
Parc.č. 
pozemku 

Druh pozemku Rozloha 
v m2   

Majitel pozemku 

    
459/116 ZPF travní porost   994 Obec Starý Mateřov 
459/100 ZPF travní porost 5746 Miloslav Chalupa,Libčiny 224  

503 22 
459/110 ZPF travní porost 1369 Květuše Vitvarová, Horní Rokytnice 

552, 512 45 Rokytnice nad Jizerou 
459/111 ZPF travní porost 3330 Květuše Vitvarová, Horní Rokytnice 

552, 512 45 Rokytnice nad Jizerou 
459/120 ZPF travní porost 1201 Petr Anton, U zámečku 455, 530 03 

Pardubice 
459/117 ZPF travní porost   990 Josef Fedák, Lonkova 471, 530 09 

Pardubice 
459/118 ZPF travní porost   990 Jindřich Fól, Žitím 21, 530 02 

Pardubice 
459/119 ZPF travní porost   989 Zorka Drajerová, Štefánkova 1054, 

Pardubice 
459/112 ZPF travní porost 2254 Obec Starý Máteřov 
459/113 ZPF orná půda 8215 Ing.Měkota Vladimír, Ostravská 637, 

199 00 Praha 9 – Letňany 
459/114 ZPF travní porost 6865 Libor �toper, Horní Rokytnice 552, 

512 45 Rokytnice nad Jizerou 
459/115 ZPF travní porost 5001 Libor �toper, Horní Rokytnice 552, 

512 45 Rokytnice nad Jizerou 
459/113 ZPF orná půda 316 Obec Starý Mateřov 
459/167 ZPF orná půda 966 Ing.Vladimír Měkota, K Březince 254, 

182 00 Praha, Březiněves 

459/166 ZPF orná půda 989 Ing.Vladimír Měkota, K Březince 254, 
182 00 Praha, Březiněves 

459/165 ZPF orná půda 1070 Ing.Vladimír Měkota, K Březince 254, 
182 00 Praha, Březiněves 

459/164 ZPF orná půda 1051 Petr Hromádko, Sasická 1752, 
53003 Pardubice 

459/162 ZPF orná půda 1221 Josef Fedák, Lonkova 471, 530 09 
Pardubice 

459/161 ZPF orná půda 1192 Břetislav Zachoval, Jana Zajíce 953, 
530 12 Pardubice 

459/157 ZPF orná půda 737 Dita Jančaříková, Smilova 349, 530 
02 Pardubice 
Michal Rýdl, Starý Mateřov 177, 530 
02 Starý Mateřov 

459/174 ZPF orná půda  Ing.Vladimír Měkota, K Březince 254, 
182 00 Praha, Březiněves 

459/175 ZPF orná půda  Ing.Vladimír Měkota, K Březince 254, 
182 00 Praha, Březiněves 

 
 
 
  
2.3.  Současný stav vymezeného území, inženýrské sítě, komunikace a     
        dopravní obsluha, zeleň, ZPF, LPF, geologické podmínky, radonový   
        průzkum 
 

          
        Řešená lokalita je  územím se zemědělským využitím ve vazbě na městskou 
zástavbu, která má funkci bydlení rodinného předměstského.  
 
 
 

              Inženýrské sítě 
 

        Ve vymezeném nebo v kontaktním území  jsou vedeny : 
                         
        Oblastí prochází stávající linky vrchního vedení VN 35 kV. 
  
        Oblastí prochází stávající kabelové vedení nn 
 
        Oblastí prochází stávající kabel veřejného osvětlení 
 
         Oblastí prochází stávající sdělovací kabel 
 
         Oblastí prochází stávající rozhlasu po drátě 
           
        V kontaktním území je veden obecní vodovod 
 
        V kontaktním území je vedena veřejná kanalizace 
 
        V kontaktním území je veden STL plynovod 
 



        Komunikace a dopravní obsluha 
  

        Řešené území je napojeno na státní silnici č. III/32226. 
         

         Zeleň 
 

        Jelikož se jedná o zemědělsky využívaná pole nenachází se v řešeném prostoru 
vzrostlá zeleň.  
  
        ZPF 
 
        Pozemky v řešeném území jsou vedeny jako zemědělský půdní fond. Investor 
výstavby inženýrských sítí zajistí vynětí ze ZPF v dalším fázi přípravy. 
 
        Radonové riziko 
 
        Je nutné nepřekročit mezní hodnoty průměrné ekvivalentní aktivity radonu 
v bytech, které byly na základě doporučení Mezinárodní komise pro radiologickou 
ochranu přijaty v ČR a jsou pro novou výstavbu 100 Bq/m3.   
     
2.4.  Současný stav zástavby ve vymezeném území  
 
        Řešené území navazuje na stávající zástavbu RD na straně západní. Jižní okraj je 
lemován silnicí č. III/32226. na straně východní probíhá místní komunikace. 
   
2.5. Požadavky na asanace, přeložky inženýrských sítí a další vyvolaná opatření 
 
        Nejsou. 
 
2.6.  Záměry ve vymezeném území  
 
        Řešené území je podle územního plánu určeno pro vybudování nového obytného 
souboru. Bydlení v rodinných domech s možností užitkového využití přidružených 
zahrad . Obchodní zařízení, zařízení veřejného stravování, nerušící služby a drobné 
provozovny 
 
       Zásobení pitnou vodou 
 
       Stávající systém zásobování vodou zůstane zachován.  
 
      Odkanalizování  
 
      Je prováděno stávající jednotnou kanalizací v kombinaci s navrženou oddílnou 
kanalizací . 
 
        Elektro 
 
        Rozvody elektro budou napojeny na stávající sloup vn 35 kV v SZ části řešeného 
území.          
         

        Dodávka tepla a zemního plynu 
        Systém zásobování obce zemním plynem je vyhovující jak kapacitně, tak po 
technické stránce. Do řešených ploch bude přiveden STL plynovod. 
 
3.   Omezující vlivy 
   
•     hydrogeologické podmínky 
•   spádové poměry staveniště  
•  radonová aktivita z podloží 
•  výskyt archeologických situací - zajištění a ochrana ve smyslu § 22 odst 2 -    
      zák. č. 20/87 Sb. 
 
 
4.    Návrh komplexního řešení – urbanistický návrh 
 
4.1. Rodinné domy 
 
       Při navrhování umístění rodinných domů  bylo dbáno na komunikační přístupnost, 
výškové terénní podmínky, orientaci na příznivé světové strany, stávající zástavbu a 
v neposlední řadě na stávající pozemkové hranice. 
      Zhotovitel na základě požadavků objednatele navrhl pouze izolované rodinné domy 
s většími pozemky. 
      Bylo navrženo celkem 34 nových rodinných domů. 
      Podle vyhlášky č.137/1998 Sb. má být vzdálenost mezi rodinnými domky minimálně 
7 m. Stavební pozemky by měly být oploceny. Výška oplocení by měla být maximálně 
1800 mm. Další požadavky obsahuje výše citovaná vyhláška. 
 
       Navrhovaná plocha jednotlivých pozemků pro výstavbu RD je patrná z následující 
tabulky : 
 
Číslo 
pozemku 

Plocha v m2 Číslo 
pozemku

Plocha v m2 Číslo 
pozemku 

Plocha v m2

  1 1016,03 12   988,94 23   898,85 
  2 938,60 13   977,32 24   919,56 
  3 940,50 14   699,36 25   939,36 
  4 898,46 15   695,26 26 1048,94 
  5 900,01 16   965,51 27 1120,60 
  6 1020,35 17   987,72 28   866,15 
  7 1837,10 18 1069,83 29 1000,61 
  8 611,00 19 1050,57 30 1015,57 
  9 1163,40 20 1218,42 31 1008,03 
10 1197,82 21 1189,14 32 1200,59 
11 990,12 22   890,94 33   600,00 
    34   998,80 
 
 
 
 
 
 



4.2. Typy rodinných domů 
 
       V předmětné studii nejsou přímo určeny typy rodinných domků. Jsou dány 
prostorové regulativy : 

a) uliční čára – je patrna z grafické části studie 
b) min. vzdálenost RD od hranice pozemku je 3,50 m 
c) max. půdorysná velikost hlavní stavby je dána stavebními čárami, které jsou 

vyznačeny ve výkresové části dokumentaci s tím, že maximální zastavěná 
plocha pozemku nesmí překročit 60% 

d) počet nadzemních podlaží – 1 NP + podkroví - nepodsklepeno 
e) max. výška hřebene – 8,5 m 
f) tvar střechy – sedlová, valbová,  
g) vzdálenost od uliční čáry – část RD s garáží – 6m 
                                              – část RD bez garáže – 5m 

      
5.    Návrh dopravní obsluhy území 
 
5.1. Stručný popis návrhu komunikací  
 
       Komunikace jsou řešeny jako větve I a II se sjezdem na státní silnici č.III/32226 
včetně chodníků po obou stranách. Šířka komunikace větve I bude 6 m, větve II bude 
4,5 m a chodníků bude 1,5 m. Větev III včetně chodníku po jedné straně bude tvořena 
komunikací o š.4 m  a chodníkem o š.2 m ( pojízdný ). Větev IV bude navržena pouze 
jako chodník š.2 m podél státní silnice. Kanalizace budou odvodněny přes uliční vpusti 
do kanalizace. Povrch vozovek bude živičný, kryt chodníků bude ze zámkové dlažby. 
 
6.     Veřejná zeleň, ochrana ZPF 
 
        Vzhledem k intenzivnímu využití území pro individuální výstavbu se neuvažuje 
s novými prostory pro výsadbu veřejné zeleně. V profilu komunikací se uplatní zelené 
pásy s udržovaným trávníkem a nízkými keřovitými porosty.  
         V dalším stupni RD bude řešeno vynětí ze ZPF. Za vynětí pro výstavbu technické 
vybavenosti pro RD se odvody neplatí.  
 
7.     Odkanalizování 
     
7.1.  Kanalizace jednotná    
        V řešeném území je vedena v trase komunikací. Do ní budou svedeny jednotlivé 
přípojky splaškové i dešťové kanalizace z pozemků určených pro plánovanou výstavbu 
RD a odvodnění komunikací. Celková délka kanalizace bude 580 m, 34 přípojek o délce 
290 m, dvě přípojky z pozemků p.č. 459/110 a 459/100 budou napojeny na stávající 
kanalizaci s zapojovacím bodem na p.p.č. 459/26. kanalizace bude svedena do 
navrhované přečerpávací stanice a z ní do překládaného výtlačného řádu. 
 
7.2.  Kanalizace dešťová 
        Dešťové odlehčení vedoucí z navrhované přečerpávací stanice a napojené do 
stávajícího zatrubněného melioračního odpadu ústícího do Dubanky. Délka přípojky je 
cca 2 m. Je umístěna v severovýchodní části pozemku p.č. 459/114. 
 
 

7.3.  Přeložení výtlačného potrubí  
        Nové potrubí je umístěno na pozemku p.č. 459/114 podél jeho severní a východní 
hranice ve vzdálenosti min 1 m. Celková délka potrubí vč. signalizačního vodiče je 125 
m. 
 
7.4.  Přečerpávací stanice 
        Přečerpávací stanice a stavby s ní související jsou umístěny v severovýchodní 
části pozemku p.č. 459/114. Jedná se o betonovou šachtu o průměru 3000 mm, hl.cca 
2500 mm, která bude vybavena čerpadlem s mělnícím zařízením vč. kompletačních 
armatur. Součástí technologické dodávky PS je automatická ovládací jednotka, jistící 
tlaková sonda, havarijní plovákový spínač a ovládací skříňka umístěná ve vzdálenosti 
max. 5 mod čerpací stanice. 
 
8.     Zásobení vodou 
        Vodovod je veden v trase navrhované komunikace a rozdělen na větev 1 – PE HD 
100, d 110 v délce 365 m a větev 2 – PE HD 100, d 90 v délce 178 m, zokruhován na 
stávající vodovodní  řády DN 300, DN 100. Vodovodní přípojky jsou řešeny z PE HD 32 
v celkové délce 290 m. K západním částem pozemků p.č. 459/100 a 459/110 budou 
navrženy vodovodní přípojky napojené na stávající řád. Vodovod bude sloužit 
k zásobování budoucích RD pitnou vodou a jako zdroj požární vody pro požární 
hydranty. Přípojky budou zakončeny provizorními vodoměrnými šachtami z betonových 
skruží. 
 
9.     Zásobování plynem 
        Plynovod je umístěn podél trasy navrhovaných komunikací jako větev A v délce 
185 m, větev B v délce 155 m a větev C v délce 145 m. Přípojek je realizováno 34 
v celkové délce 231 m. Zděné sloupky pro ukončení STL přípojek jsou umístěny an 
hranicích pozemků. K západním částem pozemků p.č. 459/100 a 459/110 jsou 
realizovány plynovodní přípojky napojené do větve D dl. 85, která bude umístěna podél 
stávající komunikace a napojena na stávající STL plynovod na p.č. 459/26. Veškeré 
plastové potrubí vedené v zemi bude opatřeno signalizačním vodičem. 
 
10.    Elektrorozvody 
 
10.1. Rozvody elektro 
         Rozvody elektro – kabelové vedení 35 kV, trafostanice 35/0,4 kV je napojena na 
stávající sloup vn 35 kV v SZ části řešeného území a umístěna v severní části p.p.č. 
459/116. TS tvoří betonová trafokobka s transformátorem a rozvaděč NN. Půdorysné 
rozměry hlavní stavby jsou 2,5 x 2,1 m, výška nad terénem 1,5 – 1,7 m. Připojení 
pozemků pro plánovanou výstavbu RD je realizováno z nové TS kabelovým vedením 1 
kV propojeným se stávajícím rozvodem smyčkami do navržených pilířů. 
 
10.2. Veřejné venkovní osvětlení 
         je realizováno podél nově umístěných komunikací. Nové osvětlení bude napojeno 
na stávající rozvaděč VO R/r, který byl vybudován v rámci I.etapy RD na p.p.č. 459/25. 
Osvětlení hlavní komunikace směr Dubany – Čepí bude napojeno a navrženo shodně 
se stávajícím charakterem osvětlení této silnice. 
 
  
Pardubice 31.10.2011                                                                 Ing.arch.Jaroslav Menšík 


