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A. Základní údaje 
 
Název:   Regulační plán Němčice - jih 
Místo :   Obec Němčice 
Kraj:   Pardubický 
Objednatel:     Obec Němčice 

    
Projektanti: 
Urbanistické a architektonické řešení :  Ing.arch.Robert Chládek, Ing. arch. Jana Šejvlová 
Doprava: Ing. Radek Michlík  
Vodní hospodářství, zásobování plynem: Ing. František Weisbauer 
Zásobování elektrickou energií: Ing. Jan Vítek 

 
Součástí regulačního plánu je převzaté řešení dle dokumentace k územnímu řízení zpracované firmou 
CZ STAVEBNÍ HOLDING a.s. – lokalita B 

 

 

1. Hlavní cíle řešení 
 

Cílem regulačního plánu je řešit plochy stávající, připravované výstavby a ostatní plochy 
v rámci vymezeného území ve vzájemných vazbách a stanovit prostorová pravidla zástavby tak, aby 
se zamezilo chaotické zástavbě. Stanovit prostory pro dopravní obsluhu všech částí pozemků a sítě 
technické infrastruktury.  

Dle požadavku objednatele bylo převzato urbanistické a technické řešení jižní části území dle 
dokumentace zpracované pro územní řízení  (zpracovatel CZ STAVEBNÍ HOLDING a.s.). Návrh 
navazujícího území prostorově na tuto část navazuje (respektování dopravního napojení a propojení 
sítí technické infrastruktury). 

 

 

2. Zhodnocení vztahu dříve zpracované a schválené 
územně plánovací  dokumentace a regulačního 

plánu 
  

Regulační plán Němčice - Jih je zpracován pro území o rozloze cca 20 ha, ležící jižně jádrové 
zástavby obce. Zasahuje plochy, které  byly řešeny v rámci návrhových lokalit Změn územního plánu 
č. I., III. a IV. a plochy stávající zástavby. Změny I. byly vypracovány v roce 1996, Změny III. v roce 
2001, změny IV., do nichž je zahrnuta nejjižnější část území v roce 2004.  

Na navržených plochách, řešených ve Změnách I. ÚPSÚ Pod Kunětickou horou – obec 
Němčice, bylo vydáno již několik územních rozhodnutí a stavebních povolení.  

Na jihozápadní části plochy řešené ve Změnách III. je připravována výstavba cca 126 
rodinných domů k územnímu rozhodnutí, které bylo vydáno. Toto řešení bylo dle požadavku obce plně 
respektováno.  

Ze schválené územně plánovací dokumentace a jejích změn vyplývá pro řešené území 
zejména respektování funkčního využití území, které bylo dle potřeb regulačního plánu dále 
zpřesněno. Funkční využití dle územního plánu a jeho změn: 

 



Současně zastavěné území je zahrnuto do funkce území bydlení venkovského typu: 

je určeno pro bydlení s odpovídajícím zázemím užitkových zahrad a chovem drobného 
domácího zvířectva. V tomto území mohou být umisťovány stavby pro rodinné bydlení, dále stavby 
pro obchod, veřejné stravování, služby a drobnou výrobu sloužící pro obsluhu tohoto území a 
zahradnictví. Výjimečně přípustné jsou stavby pro kulturu, zdravotnictví a sociální péči, sport, drobnou 
výrobu a služby, které slouží pro potřeby celého sídelního útvaru. 

  

Území řešené v rámci Změn I a Změn IV územního plánu je zahrnuto rovněž do funkce do funkce 
bydlení venkovského typu. 

 

Území řešené v rámci Změn III územního plánu je zahrnuto do funkce území čistého bydlení: 

je určeno výlučně pro bydlení a umisťují se v něm stavby obytných domů. Výjimečně 
přípustné jsou stavby pro obchod, veřejné stravování a výrobní služby, zajišťující obsluhu tohoto 
území, stavby pro dočasné ubytování s kapacitou do 20 lůžek, stavby pro kulturu, zdravotnictví a 
sport, sloužící pro obsluhu tohoto území. 

 

 

3. Vyhodnocení splnění souborného stanoviska 
 

Souborné stanovisko ke konceptu regulačního plánu, které bylo schváleno zastupitelstvem 
obce je plně respektováno, došlo ke sloučení lokality A a E, lokalita D byla z regulačního plánu 
vypuštěna.  

 

 

4. Vyhodnocení souladu s cíly územního plánování 
 

Dokument  je  zpracován  ve  smyslu  stavebního zákona  č. 50/1976  Sb.,  v  platném  znění 
a prováděcích vyhlášek č. 135/2001 Sb. (změna vyhl. č.570/2002 Sb.),  č. 132/1998 Sb. a 137/1998 
Sb. Záměry budou koordinovány  s dokumentacemi řešícími  navazující území. Regulační plán je 
řešen v souladu s cíli územního plánování. Ty jsou dané především § 1, odstavcem 2 zákona č. 
50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (Stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů. 
Konkrétně to znamená, že regulační plán vytváří základní předpoklady k zabezpečení trvalého 
souladu všech přírodních, civilizačních a kulturních hodnot v řešeném území, zejména se zřetelem na 
péči o životní prostředí a ochranu jeho hlavních složek - půdy, vody a ovzduší. Za účelem splnění 
těchto úkolů, které vytvářejí společně komplex hodnotových kritérií, je jim věnována speciální 
pozornost. v závazné části textové i grafické dokumentace regulačního plánu. V souladu s těmito 
požadavky jsou formulovány především regulativy plošného a prostorového uspořádání a 
architektonického řešení.  

 

 

 

 

 

 



B. Řešení regulačního plánu 
 

5.  Vymezení řešeného území 
 

Řešené území se nachází v k.ú. Němčice, je vymezeno v rámci:  

- lokality č.7 (pozemky parc. č.178/13-16 ) řešené ve Změnách I.  
- lokality č.8 (pozemky parc. č.173/2-6 ) řešené ve Změnách I.  
- lokality č.6 (pozemky parc. č.236/3, 236/8-24 ) řešené ve Změnách I.  
- lokality č.1 (pozemky parc. č.236/6, 236/45, 236/46, 236/48-52 a 236/54 ) řešené ve 

Změnách III.  
- lokality č.IV/1 (pozemky parc. č.173/8,173/10,202/1, 202/2,205 ) řešené ve Změnách IV.  
- části současně zastavěného území obce, obklopeného výše uvedenými lokalitami 

a dalších pozemků (tvořících komunikace, potoky apod.), které s výše uvedenými plochami 
přímo souvisí a navazují na ně 

 

 

6. Specifické charakteristiky řešeného území části 
obce, základní podmínky ochrany  hodnot území   

 

Základní charakteristika 

Obec Němčice  se skládá z jedné místní části. Vlastní zástavba obce se rozkládá 
v severojižním směru podél silnice III. třídy. V nejjižnější části bylo postaveno v izolované poloze 
několik obytných domů. Novodobou výstavbou však postupně dochází k propojení s vlastními 
Němčicemi.  

Řešené území se skládá z ploch současně zastavěného území – výhradně obytná zástavba, 
z proluk současně zastavěného území. Největší podíl má současně nezastavěná plocha orné půdy 
západně silnice III. třídy. 

     

Geografická poloha 

Obec Němčice leží 7 km severně od centra Pardubic, coby sídla kraje a všech dalších 
nadřazených úřadů (pověřeného, pověřeného s rozšířenou pravomocí, finančního, stavebního a 
matričního). S krajským městem je spojena silnicí III. třídy, navazující na komunikaci II/324, která 
prochází Starým Hradištěm severojižním směrem.  

 

Přírodní poměry 

Řešené území geomorfologicky spadá do Východolabské tabule, z klimatického hlediska je 
pak klasifikováno jako teplá oblast č. 2. 

Průměrná nadmořská výška Němčic je 220 metrů nad mořem. Výraznou dominantou celého 
okolí je Kunětická hora, která leží těsně za jižní hranicí katastrálního území Němčic. 

Z hydrologického hlediska je v tomto prostoru dominantní řeka Labe. K severní hranici 
řešeného území zasahuje vyhlášené záplavové území. Podél řešeného území jsou vedeny meliorační 
kanály.  

 

 



Demografické údaje 

 
Vývoj počtu obyvatel 

Rok 
1869 

 
1900 

 
1930 

 
1950 

 
1970 

 
1980 

 
1991 

 
2001 

 
Počet 

obyvatel 
212 

 
181 

 
203 

 
148 

 
127 

 
121 

 
114 

 
121 

 

 

Jak je patrné z populačního vývojového přehledu, počet trvale bydlících obyvatel v Němčicích 
převážně klesal. Maxima lidnatosti obec Němčice dosáhla v roce 1869, kdy zde žilo 212 obyvatel. 
V roce 2001 to bylo pouze 121 trvale hlášených obyvatel, což je pouze 57%. Velmi citelný pokles 
nastal mezi roky 1930 – 1950. Mezi roky 1991 a 2001 počet obyvatel “optimisticky“ mírně vzrostl, ne 
příliš příznivou demografickou situaci však charakterizuje vysoký průměrný věk obyvatelstva, který zde 
v roce 2001 byl 42,5 let. Opět optimisticky působí index 2001/1991, který činí 1,06 a naznačuje, že 
populační úbytek se v posledních letech zastavil.  

V řešené lokalitě se počítá s výstavbou většího počtu rodinných domů, což ovlivní 
demografické údaje obce. Vzhledem k poloze obce v dosahu krajského města je nárůst obytné 
výstavby odůvodněný. V regulačním plánu je navrženo celkem cca 166 RD (v prolukách stávající 
zástavby 11 RD (lokalita A), v lokalitě C 29 RD a v lokalitě B 126 RD (převzato dle dokumentace ke 
stavebnímu řízení, zpracovatel CZ STAVEBNÍ HOLDING). 

 

Pohyb za prací a do škol 

Z úhrnu 66 ekonomicky aktivních obyvatel jich v roce 2001 vyjíždělo za prací 56 (tj. 56 %), 
z toho 0 v rámci obce, 4 v rámci bývalého okresu a 3 mířili za hranice kraje. Každodenně vyjíždělo do 
zaměstnání mimo obec 43 zaměstnaných a 19 žáků. 

Z výše uvedeného vyplývá, že  většina obyvatel dojíždí jak za prací, tak za občanskou 
vybaveností do Pardubic, které jsou dopravně dobře dostupné a poskytují široké možnosti v těchto 
oblastech. V Němčicích jsou zastoupeny pouze objekty základní občanské vybavenosti a to jen 
částečně, předpokládáme, že nastíněná situace v uspokojování potřeb obyvatel Němčic zůstane 
stejná i v budoucnu.   

 

Domovní a bytový fond 
 

Vývoj počtu trvale obydlených domů 

 

 
 

Vývoj počtu rodinných domů 

Rok 1970 1980 1991 2001 

Počet 34 - 38 36 

 

V posledních 30 letech je stav domovního a bytového fondu v Němčicích poměrně 
stabilizovaný.  

Ke dni Sčítání LDB 2001 bylo v Němčicích celkem 51 domů, z toho 36 trvale obydlených (70,6 
%). Jde výhradně o rodinné domy ve vlastnictví soukromých osob. Bytů bylo celkem 58, z toho 43 
trvale obydlených. Všechny v rodinných domech, 2 objeky jsou určeny k rekreaci. 

 

  Rok 1970 1980 1991 2001 

Počet 35 37 43 36 



Stáří domovního fondu je rozvrstveno takto: 

výstavba z let 

1919 a dříve… 4 domy 
 1920-1945   … 7 domů 
 1946-1980   … 14domů 

1981-2001 … 11 domů 

Kulturní památky 

Řešené území je pokryto ochranným pásmem Národní kulturní památky Kunětická Hora, 
zřízeným Rozhodnutím odboru kultury ONV Pardubice č.j. kult/206/84 ze dne 25.4.1984. Stavební 
úpravy a stavby v tomto území podléhají režimu památkového zákona.  

 

Archeologické lokality 

Řešené území je územím s archeologickými nálezy. Na území s archeologickými nálezy je 
stavebník povinen dle § 22 odst.2 zákona č.20/1987 Sb. o státní památkové péči, ve znění pozdějších 
předpisů, oznámit záměr stavební činnosti  Archeologickému ústavu a umožnit jemu nebo oprávněné 
organizaci na dotčeném území provést archeologický výzkum. Archeologický ústav a oprávněná 
organizace jsou povinny uzavřít s vlastníkem nemovitosti dohodu o provedení záchranného 
archeologického výzkumu v rozsahu nutném pro zajištění ochrany a záchrany archeologických 
památek. 

 

Přírodní památky 

Na řešeném území se nenacházejí žádné z kategorií zvláště chráněných území přírody ani 
památné stromy ( dle zák. 114/92 Sb. ČNR, o ochraně přírody a krajiny, v platném znění ). 

 

 

7. Vazby řešeného území na širší okolí a ostatní části 
obce 

 

Z ÚPSÚ Pod Kunětickou horou a následných změn územního plánu vyplývá respektování 
funkčního využití ploch řešených v regulačním plánu a stanovení současně zastavěného a 
zastavitelného území.  

Vlastní zástavba obce Němčice se rozkládá v severojižním směru podél silnice III. třídy. 
V nejjižnější části bylo postaveno v izolované poloze několik obytných domů. Novodobou výstavbou 
však postupně dochází k propojení s vlastními Němčicemi. Tomuto trendu odpovídá i záměr zástavby 
v řešené lokalitě. 

Řešené území je dopravně napojeno na stávající komunikační skelet, resp. páteřní 
komunikaci obce Němčice – silnici III. třídy č. 2985. Lokalita je napojitelná na stávající rozvody plynu, 
pitné vody i elektrické energie. V současnosti není vyřešena likvidace odpadních vod v Němčicích. 
Řešení odkanalizování území je obsaženo v následujících kapitolách. 

 

 

 

 

 



8. Urbanistická koncepce 

 

Urbanistická koncepce vychází z požadavku na zástavbu lokality rodinnými domy, z vazeb na 
stávající zástavby a vazeb na řešení jihozápadní části území převzaté dle požadavku obce, možnosti 
napojení na komunikace a inženýrské sítě a ochranných pásem.  

Řešené území vymezené regulačním plánem je možno rozdělit do 3 lokalit: 

 

Lokalita „A“ 

Jedná se o území podél komunikace III/2985, kde je situována stávající zástavba. U této 
zástavby bylo již vydáno na některé parcely územní rozhodnutí a část je doplněna novou zástavbou, 
přičemž stavební čára respektuje stávající stavby. Celkem je navrženo cca 11 rodinných domů. 
Zástavba je navržena izolovanými rodinnými domy. 

 

Lokalita „B“ 

Řešení území v jižní části západně silnice III. třídy (parcela č.236/6) je převzato dle 
požadavku objednatele ze zpracovávané dokumentace k územnímu řízení (zpracovatel CZ 
STAVEBNÍ HOLDING a.s.). Tato lokalita má jeden sjezd na komunikaci III/2985 a je zde situováno 
126 rodinných domů. Zástavba je navržena podél obslužných komunikací převážně řadovými domy, 
dále izolovanými domy  a dvojdomy.  

 

Lokalita „C“ 

Severní část nezastavěného území je nově řešena v prostorové a funkční návaznosti na obě 
výše zmíněné části území. Zástavba je navržena izolovanými rodinnými domy s parcelami cca 700-
1100m2. Je zde navrženo celkem 29 rodinných domů. Tato lokalita má jeden sjezd na komunikaci 
III/2985 a komunikačně je propojena s lokalitou B, včetně propojení inženýrských sítí. Komunikačním 
propojením je celá lokalita rodinných domů (B a C) napojena dvěma sjezdy na komunikaci III.třídy. 

V rámci stanovení architektonicko urbanistických limitů je nutné navrhovat výstavbu pro 
bydlení  a další přípustné stavby a zařízení pouze formou individuálních rodinných domků na 
tradičních půdorysech charakteristických pro vesnickou zástavbu, s jedním nadzemním podlažím a 
sedlovou střechou krytou tvrdou skládanou krytinou. V podkroví lze zřizovat další obytné podlaží. Na 
stavební konstrukční i výplňové prvky projevující se do exteriéru používat pouze klasické materiály – 
toto řešení je v plné míře dodrženo při návrhu zástavby v lokalitách A, C. Řešení řadovými domy ve 
stávající lokalitě A bylo převzato dle požadavku objednatele ze zpracovávané dokumentace 
k územnímu řízení. 

Zástavbu omezují ochranná a bezpečnostní pásma vysokotlakého plynovodu a ochranná 
pásma vodovodních řadů, volný manipulační pruh šířky 6m podél Němčického potoka, hranice 
záplavy na severozápadní části řešeného území a ochranná pásma dalších inženýrských sítí. 
Oplocení podél melioračního příkopu na západní hranici pozemku musí být min.1m od břehové hrany.  
Malá část dvou pozemků – jeden v lokalitě B jeden v lokalitě C - jsou pod hranicí Q100, proto tato část 
pozemků bude navýšena nad Q100. 

 

 

 

 

 

 



9. Regulační prvky plošného a prostorového 
uspořádání a architektonického řešení 

 

Ze schválené územně plánovací dokumentace a jejích změn vyplývá pro řešené území 
zejména respektování funkčního využití území, které bylo dle potřeb regulačního plánu dále 
zpřesněno: 

 

Stavební pozemky pro obytné území 

přípustné využití:  

- rodinné domy  - v lokalitách A a C pouze izolované rodinné domy, v lokalitě B izolované 
rodinné domy, dvojdomy a řadové domy 

- stavby zemědělské výroby určené výhradně pro samozásobení  
- stavby a zařízení pro obchod a služby, ordinace lékařů, místního obslužného charakteru 

v samostatných objektech i jako součást rodinných domů 
- stavby a zařízení rekreační individuálního charakteru 
- stavby a zařízení pro sport jako součást obytné zástavby 
- parkovací plochy, garáže v samostatných objektech i jako součást rodinných domů 
- stavby a zařízení technického vybavení pro obsluhu řešeného území 
- zahrady, drobné stavby související s obytnou funkcí, malé vodní plochy a bazény  

nepřípustné využití: 
- bytové domy  
- stavby a zařízení výroby průmyslové  
- stavby a zařízení výroby zemědělské pro podnikatelské účely 
- stavby a zařízení pro skladování a odstraňování odpadů 
- hromadné  a řadové garáže 

 

 

Komunikace, obytné ulice, zpevněné plochy 

přípustné využití:  
- liniové stavby dopravy silniční, objekty čekáren na zastávkách hromadné dopravy  
- komunikace pro pěší a cyklisty 
- parkovací plochy 
- plochy zeleně na dopravních plochách (ostrůvky, rabátka  apod.) 
- stavby a zařízení technického vybavení pro obsluhu řešeného území 

nepřípustné využití :  
- stavby a zařízení nesouvisející s přípustným využitím 

 

 

Chodníky a zeleň v rámci zpevněných ploch 

přípustné využití:  
- komunikace pro pěší a cyklisty 
- pásy zeleně  a stromořadí 
- stavby a zařízení technického vybavení pro obsluhu řešeného území 

nepřípustné využití :  
- stavby a zařízení nesouvisející s přípustným využitím 

 

 

 



Veřejná zeleň 

přípustné využití: 
- parkové porosty okrasné a přírodní, doprovodné porosty a travnaté plochy nábřežní u vodních 

ploch a toků, udržované travnaté plochy, nízká a skupinová zeleň a solitéry  
- hřiště a další stavby a zařízení zvyšující využitelnost těchto ploch – mobiliář, drobné stavby apod. 
- komunikace pro pěší, cyklisty 
- stavby a zařízení technického vybavení pro obsluhu řešeného území 
- vodní plochy a toky 

nepřípustné využití :  
- stavby a zařízení nesouvisející s přípustným využitím 

 

 

Technická vybavenost 

přípustné využití:  
- čerpací stanice kanalizace, dešťová zdrž 
- liniové sítě technické infrastruktury 
- stavby a plochy pro separaci odpadů pro obsluhu řešeného území 
- zeleň veřejná a ochranná 

nepřípustné využití:  
- stavby a zařízení průmyslové výroby 
- rodinné a bytové domy 
- stavby a zařízení občanské vybavenosti, pro sport a rekreaci, školství, kulturu, zdravotnictví a 

sociální péči 
- stavby a zařízení zemědělské výroby 
- čerpací stanice pohonných hmot 

Do regulačního plánu byl na základě požadavku obce Němčice převzat projekt k územnímu 
řízení na parcelu č.236/6, který zpracovala firma CZ STAVEBNÍ HOLDING a.s.. Regulační prvky na 
tuto parcelu byly částečně převzaty z této dokumentace. 
 
 
 
Regulační prvky:   
 
Regulační podmínky zástavby v lokalitě „A“: 
Stavební čára:  dle výkresu 
Zastavění: izolované rodinné domy a další stavby dle přípustného využití, zastavění max. 30% 

stavebního pozemku  
Výška objektů: nepodsklepené, přízemí s obytným podkrovím 
  výška hřebene od U.T. bude navržena max.9,00 m, ±O,OOO = min. 224,20 mn.m. 
Tvar střech: sedlové, sklon 350-450 

  střechy garáží sedlové 
Materiály: krytina - skládaná tašková, na stavební konstrukční i výplňové prvky projevující se do 

exteriéru používat pouze klasické materiály  
 
Regulační podmínky zástavby v lokalitě „B“: 
Stavební čára:  dle výkresu - vzdálenost rodinných domů od hranic pozemků nesmí být menší než 2m, 

vzájemný odstup samostatně stojících rodinných domů nesmí být menší než 7m, u 
dvojdomů 2RD/a může být tato vzdálenost snížena na min. 4m, v protilehlých stěnách 
nebudou umístěna okna z obytných místností. 
Uliční čáry podél nově budované komunikace budou navrženy min. 5m. 
Vstupní průčelí budou situována k nově budované komunikaci. 

Výška RD: Rodinné domy budou navrženy jako nepodsklepené přízemní objekty s obytným 
podkrovím, výška hřebene od U.T. bude navržena max.9,00 m, ±O,OOO = min. 
224,20 mn.m. 

Tvar střech: Zastřešení rodinných domů bude řešeno sedlovými střechami ve sklonu max. 37,5° 



Hřebeny střech u samostatně stojících rodinných domů budou situovány kolmo na 
nově budovanou komunikaci, u řadových rodinných domů rovnoběžně komunikací. 

Materiály: Krytina bude navržena skládaná v barvě pálené krytiny, barevné řešení - fasáda světlý 
okr, sokl - obklad Taurus, dřevěné obklady - lazura střední hněď. 
Výplně otvoru - dřevěné truhlářské výrobky. 

Oplocení pozemků: bude navrženo jednotné o výšce max. 1,5m z poplastovaného pletiva a 
ocelových sloupků. 

 
 
Regulační podmínky zástavby v lokalitě „C“: 
 
Stavební čára:  dle výkresu – odsazeny od komunikace o 6m, 10m, 12m 
Zastavění: izolované rodinné domy a další stavby dle přípustného využití, max. 30% stavebního 

pozemku  
Výška RD: RD nepodsklepené, přízemí s obytným podkrovím 
  výška hřebene od U.T. bude navržena max.9,00 m, ±O,OOO = min. 224,20 mn.m. 
Tvar střech: sedlové, sklon 350-450 

  střechy garáží sedlové 
orientace nejvyššího hřebene kolmo ke stavební čáře dle situace 

Materiály: krytina - skládaná tašková, na stavební konstrukční i výplňové prvky projevující se do 
exteriéru používat pouze klasické materiály 

 
 
Podmínky realizace: 
- umístění rodinných domů u vodovodních řadu DN400, DN500 a DN600 je nevhodné a je 

limitováno vzdáleností od potrubí, podmínkami statického založením RD a vyjádřením a 
omezením správce těchto zařízení – pro již stávající rodinné domy 

- výškové osazení podlah nových objektů bude min.30cm nad kótou hladiny vody při průtoku Q100  
- oplocení rodinných domů musí být ukončeno na hranici ochranného pásma plynovodu, sadové 

úpravy v min. vzdálenosti 2m od obrysu potrubí 
- malá část dvou pozemků – jeden v lokalitě B jeden v lokalitě C - jsou pod hranicí Q100, proto tato 

část pozemků bude navýšena nad Q100. 
- napojení stávajícího melioračního systému nebo vybudování nového systému s napojením na 

Němčický potok 
- odpadní vody budou napojeny na kanalizační tlakový přivaděč z Hrobic do Pardubic (výtlačný řad 

do Hrobic – samostatná dokumentace), na který bude provedeno posouzení dostatečné kapacity 
- dešťové vody: je nutné provést celkové hydrogeologické posouzení zájmového a okolního území 

pro bezpečné odvedení čerpaných dešťových a drenážních vod (kapacita Němčického potoka je 
omezená, ve spodní části obce je nebezpečí zaplavení dvou domů).  

 

 

10. Limity využití území 
 

Na řešeném území se nenachází žádná z kategorií zvláště chráněných území přírody  ( dle 
zák. 114/92 Sb. ČNR, o ochraně přírody a krajiny, v platném znění).  Nachází se zde významné 
krajinné prvky neregistrované, resp. dané přímo ze zákona (lesy, rybníky …) 

 

Řešené území leží v ochranném pásmu národní kulturní památky Kunětická hora.  
Stavební úpravy a stavby v tomto území podléhají režimu památkového zákona.  

 

Řešené území je územím s archeologickými nálezy. Stavebník je povinen dle §22 odst.2 
zákona č.20/1987 Sb. o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů, oznámit záměr stavební 
činnosti Archeologickému ústavu a umožnit jemu nebo oprávněné organizaci na dotčeném území 
provést archeologický výzkum. Archeologický ústav a oprávněná organizace jsou povinny uzavřít 



s vlastníkem nemovitosti dohodu o provedení záchranného archeologického výzkumu v rozsahu 
nutném pro zajištění ochrany a záchrany archeologických památek. Stejně tak u náhodného 
architektonického nálezu, který nebyl učiněn při provádění archeologických průzkumů, musí být 
učiněno oznámení Archeologickému ústavu nebo oprávněné organizaci a postupovat dle §23 zákona 
č.20/1987 Sb. o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů. 

 

Ochranná pásma z hlediska vodohospodářského: 

Řešenou lokalitou prochází hlavní zásobovací vodovodní řad, výtlak Hrobice - vodojem 
Kunětická hora (DN 400 a DN 600). 

Trasy hlavních vodovodních řadů, které procházejí řešeným územím, je třeba respektovat. 
Ochranná pásma jsou vymezena vodorovnou vzdáleností od vnějšího líce stěny potrubí nebo 
kanalizační stoky na každou stranu: 

a) u vodovodních řadů a kanalizačních stok do průměru 500 mm včetně - 1,5 m 
b) u vodovodních řadů a kanalizačních stok nad průměr 500 mm -  2,5 m  
c) u vodovodních řadů nebo kanalizačních stok o průměru nad 200 mm, jejichž dno je uloženo 

v hloubce větší než 2,5 m pod upraveným povrchem, se vzdálenosti podle písmene a) nebo 
b) od vnějšího líce zvyšují o 1,0 m. 

 

V případě poruchy na tomto potrubí je třeba počítat s odkrytím půdy ve velkém okruhu. 
Vzhledem k tomu je nutné zachovat širší ochranné pásmo a to 6m od obrysu potrubí na každou 
stranu. 

V ochranném pásmu vodovodního řadu nebo kanalizační stoky lze: 
a) provádět zemní práce, stavby, umísťovat konstrukce nebo jiná podobná zařízení či 
provádět činnosti, které omezují přístup k vodovodnímu řadu nebo kanalizační stoce 
nebo které by mohly ohrozit jejich technický stav nebo plynulé provozování 

  b) vysazovat trvalé porosty 
  c) provádět skládky mimo jakéhokoliv odpadu 
  d) provádět terénní úpravy 

jen s písemným souhlasem vlastníka vodovodu nebo kanalizace, případně provozovatele.  

Pro potřeby správy a údržby vodních toků je nutné zachovávat  po obou stranách toku pro 
možnost užívání volný nezastavěný  manipulační pruh o šířce 6m ( u významného toku 8 m) od  
břehové čáry dle § 49 zák. č. 254/2001 Sb., o vodách a o znění některých zákonů, v platném znění a 
vyhlášky č.470/2001 Sb., kterou se stanoví seznam významných vodních toků a způsob provádění 
činností souvisejících se správou vodních toků. 

Dle zákona č. 254/2001 Sb., Díl 2, Povodňová opatření  §  66 až 81 je limitem území 
stanovené záplavové území. Na okraji řešeného území se nachází vyhlášené záplavové území 
Labe. Řešené území nezasahuje do aktivní zóny záplavového území. 

 

V oblasti dopravy  jsou vymezena následující ochranná pásma:  

Ochranná silniční pásma se zřizují dle zákona 13/1997 Sb., v platném znění,  mimo souvisle 
zastavěné území obcí.  

Silničním ochranným pásmem se rozumí prostor ohraničený svislými plochami vedenými do 
výšky 50 m a ve vzdálenosti 15 m od osy vozovky nebo od osy přilehlého jízdního pásu silnice II.třídy 
nebo III.třídy a místní komunikace II.třídy.  

V těchto pásmech je povolena stavební činnost pouze se souhlasem příslušného správního 
silničního orgánu a za podmínek v povolení uvedených. 

 

Ochranná pásma elektrických rozvodů jsou následující: 

Dle zákona č. 458/2000 Sb., v platném znění, platí pro zařízení následující ochranná pásma:  
Trafostanice VN/NN kabelová do 35 kV – zděná  - 2m od obvodové zdi. 
Kabelové vedení všech druhů (do 35 kV) – 1m na každou stranu od krajního kabelu. 



 
V ochranném pásmu venkovního vedení je zakázáno: 

a) zřizovat stavby či umisťovat konstrukce a jiná podobná zařízení, jakož i uskladňovat 
hořlavé nebo výbušné látky, 

b) vysazovat a nechávat růst porosty nad výšku 3m, 
c) provádět činnosti ohrožující venkovní vedení, spolehlivost a bezpečnost jeho provozu 

nebo životy, zdraví a majetek osob. 

V ochranném pásmu elektrické stanice je zakázáno provádět činnosti, které by mohly mít za 
následek ohrožení života, zdraví či majetku osob, bezpečnosti a spolehlivosti provozu stanice, nebo 
znemožňující či podstatně znesnadňující její údržbu. 

 

Ochranná pásma plynovodů   

Dle zákona č. 458/2000 Sb., v platném znění, platí pro zařízení následující ochranná pásma:  

Plynárenská zařízení jsou chráněna ochrannými pásmy k zajištění jejich bezpečného a 
spolehlivého provozu. Ochranným pásmem se pro účely tohoto zákona rozumí souvislý prostor v 
bezprostřední blízkosti plynárenského zařízení vymezený svislými rovinami vedenými ve vodorovné 
vzdálenosti od jeho půdorysu.  

 Ochranná pásma činí:  
a) u nízkotlakých a středotlakých plynovodů a plynovodních přípojek, jimiž se rozvádí 
plyn v zastavěném území obce, 1 m na obě strany od půdorysu,  
b) u ostatních plynovodů a plynovodních přípojek 4 m na obě strany od půdorysu 
c) u technologických objektů 4 m na všechny strany od půdorysu 
 

 Bezpečnostní pásmo činí: 
- vysokotlaké plynovody DN 200 mm .........................................   20 m,  

 

Ochranné pásmo telekomunikačního kabelového podzemního vedení je 1,5m na každou 
stranu od krajního kabelu. 

 

 

 

11.    Doprava, technické, občanské vybavení, 
nakládání s odpady 

 

11.1. Doprava 

Širší vztahy 

Řešená lokalita "V rybníku" se nachází v jihozápadní části obce Němčice, při státní silnici III. 
třídy č. 2985 Staré Hradiště - Ráby - Němčice - Dříteč, v oblasti mezi krajskými městy Hradcem 
Králové a Pardubicemi.  

K zastavění uvažované pozemky se  rozkládají na okraji stávající zástavby, západně od 
silnice III/2985. 

 

Intenzity dopravy 

Intenzity silniční dopravy jsou jedním z primárních vstupních údajů při posuzování                    
a navrhování silniční sítě, či  jejích úseků. 

Sčítání dopravy je cyklicky prováděno Ředitelstvím silnic a dálnic ČR pravidelně jednou za 



pět let. Zahrnuje dálnice, všechny silnice  I. a II. třídy a vybrané silnice III. třídy. 

Výhledové intenzity jsou extrapolovány pomocí růstových koeficientů dle Ředitelství silnic           
a dálnic ČR Praha.  

Veškeré údaje jsou uváděny ve skutečných vozidlech za 24 hodin v obou směrech                    
a představují celoroční průměr.Pro řešené území je využitelný sčítací úsek č. 5-2800 na silnici 
III/2985, umístění v Němčicích. 

 
SČÍTACÍ ÚSEK  5-2800 

 Moto Nákladní Osobní Celkem 

1990 44 320 740 1104 

1995 12 315 994 1321 

2000 31 276 1125 1432 

2020 25 325 1448 1798 

 

Silnice III/2985 je v zájmové oblasti zatížena mírně nad průměrem, prostřednictvím této 
komunikace je realizována rekreační doprava k hradu na Kunětické hoře. Dle výsledků "Sčítání" je 
patrný plynulý nárůst intenzit dopravy, a to především osobních vozidel. Další nárůst dopravy 
osobních vozidel bude v budoucnu pokračovat, i v souvislosti s nárůstem cílové dopravy k nové 
bytové zástavbě. 

 

Stávající stav 

Vlastní pozemky určené k zastavění jsou v současné době volné, bez porostu, bez zastavění, 
pozemky jsou zemědělsky obdělávány. 

Před zahájením stavby bude provedeno sejmutí ornice. 

Pozemky se nacházejí na okraji stávající zástavby. 

Pozemky jsou rovinaté, s minimálním spádem ve směru východ-západ. 

 

Napojení na vyšší dopravní síť 

Část pozemků, při obou stranách silnice III/2985, je již zastavěna nebo zastavována bytovou 
zástavbou, jednotlivé lokality jsou napojeny na státní silnici jednotlivými sjezdy nebo novými 
zklidněnými komunikacemi (funkční třída D1). Tato již stávající napojení na státní silnici vnikla živelně 
bez jakékoliv koordinace, řeší vždy pouze vlastní napojení lokality o několika parcelách bez 
návaznosti na ostatní dopravní vazby, z tohoto důvodu je v zájmovém úseku velký počet sjezdů, 
křižovatky nejsou vstřícné, vzdálenost mezi nimi je nenormová. Vzhledem k vydaným povolením je 
však nutno tento stav respektovat.  

Dopravní napojení nové rozsáhlé lokality pro bytovou zástavbu je řešeno obousměrným 
kolmým úrovňovým napojením o šířce 6,0 m na silnici III/2985 v jižní a v severní části území, navržené 
nárožní poloměry jsou R=12,0 m. 

 

Koncepce dopravní obsluhy území 

Vzhledem k charakteru území (pobytová funkce značně převládá nad funkcí dopravní), je 
zájmové území řešeno jako obytná zóna.  

Cílem je přizpůsobení provozu vozidel obytnému účelu komunikace a přilehlého prostoru. 
Uliční prostor bude vymezen hranicemi přilehlých parcel, které budou oploceny.  



Šířka uličního prostoru je navržena 10,0 m.  

Dopravní obsluha uvnitř lokality je řešena sítí místních obslužných komunikací kategorie MO 
7/30. Komunikace jsou navrženy jako obousměrné, dvoupruhové, o šířce 6,0 m, s přímou dopravní 
obsluhou.  

Při komunikacích jsou navrženy oboustranné nebo jednostranné chodníky o šířce 2,0 m, popř. 
zelené pásy o stejné šířce (místo chodníků). 

Součástí komunikačního řešení budou opatření pro snížení rychlosti vozidel (zpomalovací 
příčné prahy, změna povrchu, apod.). 

Chodníky o šířce 2,0 m jsou navrženy po obou stranách státní silnice v rozsahu zájmového 
území, s napojením na oboustranný chodník při silnici III/2985 v Němčicích. 

Při státní silnici je navržen oboustranný zastávkový pruh o šířce 3,0 m pro autobusovou 
dopravu, nástupiště obou zastávek je napojeno na chodníky při státní silnici. 

Chodníky, včetně přechodů přes vozovky a přístupů na autobusové zastávky, je nutno 
budovat dle Vyhlášky Ministerstva pro místní rozvoj ČR č. 369/2001 Sb., kterou se stanoví obecné 
technické požadavky, zabezpečující užívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu a 
orientace. 

Uvažované trasování jednotlivých komunikací, s napojením na nadřazenou silniční síť,  je  
patrné ze situace. 

Úpravy dopravní sítě jsou navrženy s ohledem na zajištění řádného příjezdu a průjezdu 
mobilní techniky hasičských  záchranných sborů. 

Veškeré navržené komunikace budou ohraničeny silničními obrubami, chodníky záhonovými 
obrubami. Krytová vrstva komunikací se předpokládá živičná, parkovací stání z betonové zámkové 
dlažby, chodníky rovněž kryt z betonové dlažby. 

 

Kategorie a funkční třídy komunikací 

Dle "Kategorizace silniční a dálniční sítě do roku 2030 v ČR“(zpracovatel Ředitelství silnic a 
dálnic ČR, červen 2000) není pro silnici III/2985 v řešeném území kategorie stanovena. S ohledem na 
dopravní význam a zatížení však bude postačovat kategorie minimální - S 7,5/50. 

Kategorie navržených místních komunikací vycházejí z ČSN 73 6110 Projektování místních 
komunikací. Kategorie obslužných komunikací je určena minimální – MO 7/30 (obousměrná, 2 x jízdní 
pruh 2,75 m + 2 x vodící proužek 0,25 m). 

Funkční třída zklidněných komunikací je dle ČSN 736110 Projektování místních komunikací 
D1 - zklidněné komunikace. 

 

Doprava v klidu 

Parkování a odstavování vozidel je řešeno na pozemcích rodinných domů a v profilu 
navržených komunikací. Několik samostatných stání je navrženo v severozápadní části území 
(sportovní aktivity) a v jihovýchodní části území, při napojení na státní silnici. 

Garážovací stání, popř. přístřešky pro auta, jsou navržena na pozemcích rodinných domů. 

Pro každý rodinný dům je zajištěno alespoň jedno parkovací nebo garážovací stání. Ve 
většině případů je možnost odstavování dalšího vozidla na zpevněné ploše před garáží nebo 
přístřeškem. 

 

Hromadná doprava osob 

Hromadná doprava osob je v řešeném území prováděna prostředky autobusové dopravy. 

Autobusová doprava je v zájmové oblasti provozována firmou Sandy line s.r.o. Pardubice na 
lince 650561 Pardubice - Dříteč - Borek - Vysoká n.L. - Hradec Králové. 

V řešeném území je umístěna stávající jednostranná zastávka (ve směru na Ráby), bez 



zastávkového pruhu, s přístřeškem v prostoru před mostkem přes Podhůrský odpad. 

Navrženo je posunutí této zastávky za mostek, s vybudováním zastávkového pruhu. Na druhé 
straně, ve směru do Němčic, je navrženo umístění zastávky se zastávkovým pruhem v prostoru na 
úrovni pozemku p.č. 178/16. Nástupiště obou zastávek bude napojeno na nové chodníky při státní 
silnici. 

 

Cyklistická doprava 

Územím prochází dvě značené cyklotrasy:  nadregionální dálková Labská cyklotrasa č. 24 
(Krkonoše - Hradec Králové - Dříteč - Němčice - Ráby - Brozany -  Pardubice - Nymburk - Mělník) a  
regionální cyklotrasa č. 4124 (Pardubice - Staré Hradiště - Brozany - Ráby - Kunětická hora - Němčice 
- Hrobice). 

Obě cyklotrasy jsou vedeny řešeným územím po silnici III/2985. 

 

Výškové řešení zpevněných ploch 

Výškové řešení je vázáno na stávající úroveň terénu, stávající komunikace, možnost 
odkanalizování celého zájmového území a na minimální podélné sklony stanovené ČSN 736110. 

Pozemky jsou rovinaté, s minimálním spádem ve směru východ-západ. 

Příčný sklon komunikací je uvažován střechovitý, popř. jednostranný, s příčným sklonem 
2,5%.  

Přechody pro pěší budou řešeny bezbariérově dle vyhlášky č. 369/2001 Sb. 

 

Odvodnění zpevněných ploch 

Odvodnění zpevněných ploch bude provedeno příčným a podélným sklonem do uličních 
vpustí zaústěných do dešťové kanalizace. 

 

Dimenzování konstrukcí zpevněných ploch 

Při navrhování konstrukcí vozovek bude postupováno v souladu s Technickými podmínkami 
TP 78 (Katalog vozovek pozemních komunikací), kdy základním požadavkem je zajištění Edef,2= 45 
MPa na úrovni pláně komunikací. 

Konkrétní návrh a posouzení skladby vozovek bude proveden v dalších stupních projektové 
dokumentace. 

Návrh konstrukce vozovky dopravního prostoru bude odpovídat předpokládanému zatížení 
vozidly (vozidlo pro svoz odpadků, stěhovací vůz apod.). 

 

Vlivy na životní prostředí  

Jedním z hledisek pro posuzování komunikační sítě je i vliv na životní prostředí. Jako i další 
lidské činnosti, má i doprava vliv na okolí, a to nejen v kladném, ale i záporném  směru. 

Jedním ze základních vlivů je vytváření hluku při pohybu vozidla po komunikaci. Tyto vlivy je 
možno kvantifikovat pomocí výpočetních metod, které vytvářejí matematický model ze všech  
vstupních faktorů.  

Ochrana před hlukem vyplývá ze zákona č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví, a jeho 
novely č. 274/2003 Sb.  

Podrobně ochranu před hlukem upravuje Nařízení vlády č. 502/2000 Sb. o ochraně zdraví 
před nepříznivými účinky hluku a vibrací a jeho novela č. 88/2004 Sb. Dle tohoto nařízení vlády jsou 
stanoveny limitní hodnoty hluku a vibrací stanovené pro chráněný venkovní prostor, chráněný 
venkovní prostor staveb a pro chráněný vnitřní prostor staveb.   

V následující tabulce jsou uvedeny nejvyšší přípustné hodnoty hluku v chráněném venkovním 



prostoru a v chráněném venkovním prostoru staveb u pozemních komunikací (doplněná tabulka z 
přílohy č. 6 k nařízení vlády č. 502/2000 Sb.) pro denní a noční (22,oo - 6,oo hod.) dobu. 

 
Tabulka limitních hladin hluku pro venkovní prostor pro pozemní komunikace: 

Limitní hladiny hluku v dB 
Způsob využití území Den/noc 

1 2 3 4 

 Chráněné venkovní prostory staveb  
 nemocnic a staveb lázní Den                       

Noc 
45     
35 

50    
40 

55     
45 

65      
55 

 Chráněný venkovní prostor nemocnic a lázní 
Den                       
Noc 

50     
40 

50     
40 

55     
45 

65     
55 

 Chráněné venkovní prostory ostatních staveb  
 a chráněné ostatní venkovní prostory Den                       

Noc 
50     
40 

55      
45 

60     
50 

70     
60 

1) Použije se pro hluk z provozoven (např. továrny, výrobny, dílny, prádelny, stravovací a 
kulturní zařízení) a z jiných stacionárních zdrojů (například vzduchotechnické systémy, kompresory, 
chladící agregáty). Použije se i pro hluk působený vozidly, která se pohybují na neveřejných 
komunikacích (pozemní doprava a přeprava v areálech závodů, stavenišť apod.). Dále pro hluk 
stavebních strojů pohybujících se v místě svého nasazení. 

2)  Použije se pro hluk z pozemní dopravy na veřejných komunikacích. 

3) Použije se pro hluk v okolí hlavních pozemních komunikací, kde hluk z dopravy na těchto 
komunikacích je převažující a v ochranném pásmu drah.  

Hlavní pozemní komunikace jsou dálnice, silnice I. a II. třídy a místní komunikace I. a II. třídy. 

4) Použije se pro starou hlukovou zátěž z pozemních komunikací a z drážní dopravy. Tato 
korekce zůstává zachována i po rekonstrukci nebo opravě komunikace, při které nesmí dojít ke 
zhoršení stávající hlučnosti v chráněných venkovních prostorech staveb, a pro krátkodobé objízdné 
trasy. Rekonstrukcí nebo opravou komunikace se rozumí položení nového povrchu, výměna 
kolejového svršku, případně rozšíření vozovek při zachování směrového nebo výškového vedení.  

Stará hluková zátěž je stav hlučnosti ve venkovním prostoru působený hlukem z dopravy na 
veřejných komunikacích, který v tomto prostoru existoval k 1.1. 2001. 

 

Chráněným venkovním prostorem se rozumí nezastavěné pozemky, které jsou užívány k 
rekreaci, sportu, léčení a výuce, s výjimkou prostor určených pro zemědělské účely, lesů a venkovních 
pracovišť. Chráněným venkovním prostorem staveb se rozumí prostor do 2 m okolo bytových domů, 
rodinných domů, staveb pro školní a předškolní výchovu a pro zdravotní a sociální účely, jakož i 
funkčně obdobných staveb. 

Výpočty ekvivalentních hlukových hladin od provozu na  pozemních komunikacích se 
provádějí dle platných "Metodických pokynů pro výpočet hladin hluku z dopravy". Vlastní výpočty se 
provádějí specializovanými výpočetními programy. Zpracovatel tohoto posouzení provedl výpočet s 
využitím výpočetního programu HLUK+.  

Hladina hluku od silniční dopravy závisí na intenzitě dopravy, skladbě dopravního proudu, 
rychlosti a plynulosti pohybu  vozidel, dále na podélném sklonu nivelety vozovky, druhu a stavu krytu 
vozovky, okolní zástavbě, konfiguraci terénu, stínění a odrazech zvuku. Vypočtené hodnoty hladin 
dopravního hluku jsou vztaženy ke standardnímu stavu atmosféry.  

Výpočtem jsou určeny ekvivalentní hladiny hluku ve vnějším prostředí. Pro určení hluku pro 
vnitřní prostředí je nutno do úvah vložit útlum výplní otvorů (okna, dveře, větrací štěrbiny). Dle 
metodiky jsou za zdroj hluku považovány komunikace s vyšší dopravní zátěží než 30 vozidel/hod, tj. 
cca 530 voz/24 hodin v obou směrech (z důvodu zachování základního předpokladu matematického 
modelu, že zdroj hluku je lineárním zdrojem).  



Určení podílu nákladních vozidel v dopravním proudu vychází z metodiky, kde se pro potřeby 
hlukových výpočtů považuje vozidlo za nákladní až od 3,5 t, tj. mimo lehkých nákladních automobilů  
(N1 dle sčítání ŘSD ČR).      

Výpočet byl proveden pro rok 2020, dle průměrných intenzit dle sčítání dopravy pro profil 5-
2800 na silnici III/2985, pro denní a pro noční období.  

Výpočet byl proveden pro 10 bodů ve vzdálenostech od 10 do 200 metrů od osy komunikace, 
body jsou umístěny ve výšce 3,0 m nad terénem. 

Výpočtem jsou určeny ekvivalentní hladiny hluku ve vnějším prostředí bez vyčíslení odrazů, 
tzn. jako pro nezastavěné území (vyjadřování hlukových zatížení pro územní podklady). 

Tento orientační výpočet musel být v oblasti vstupních dat generalizován, proto nenahrazuje 
podrobné hlukové posouzení objektů vyžadujících ochranu před hlukem, které je nad rámec této 
dokumentace. 

Vzdálenosti izofon jsou, od osy silnice III/2985 na obě strany, cca 24 m pro izofonu 50 dB 
(denní doba) a cca 16 m pro izofonu 40 dB (noční doba). 

Vypočtené hladiny hluku, včetně vykreslených izofon, jsou přiloženy k této průvodní zprávě. 

 

Ochranná pásma 

Problematiku silničního ochranného pásma upravuje Zákon č.13/1997 o pozemních 
komunikacích. 

Silniční ochranná pásma slouží k ochraně dálnice, silnice a místní komunikace I. nebo II. třídy 
a provozu na nich mimo souvisle zastavěné území obcí. 

Je v nich zakázána nebo omezena stavební činnost, která by mohla ohrozit vlastní komunikaci 
nebo provoz na ní. Výjimky  uděluje v odůvodněných případech příslušný silniční správní orgán. 

Silničním ochranným pásmem se rozumí prostor ohraničený svislými plochami vedenými do 
výšky 50 m a ve vzdálenosti 15 m od osy vozovky silnice III/2985. 

 

11. 2. Vodovod 

Popis stávajícího stavu 

Řešeným územím procházejí významné hlavní vodovodní řady, dva jsou ve správě VaK 
Pardubice DN 600 mm a DN 400 mm, řad DN 500 mm je pro VaK Hradec Králové. Ochranné pásmo 
těchto řadů je stanoveno ve výši 8 m od vnějšího líce potrubí vodorovně na obě strany. Stávající 
zástavba podél komunikace je zásobena z řadu DN 110 mm. 

Napojení lokality A je navrženo na stávající vodovodní řady. Napojení lokality B je převzato dle 
požadavku objednatele ze zpracovávané dokumentace k územnímu řízení (zpracovatel CZ 
STAVEBNÍ HOLDING a.s.). V této lokalitě je situováno 126 rodinných domů, v severní části je 
situováno 29 RD (lokalita C). 

 

Návrh  

Veškerou novou zástavbu lze napojit na stávající vodovodní síť. Nová sídlištní vodovodní síť 
bude napojena na zásobovací řad LT 400 mm který je zde veden pro Opatovice. Rodinné domy 
budou zásobovány jednotlivými vodovodními řady rozvedenými v ulicích mezi domky, uloženy v kraji 
komunikací v souběhu s kanalizací a plynovody. Pro zabezpečení dodávky požární vody budou na 
vodovodní síti vysazeny podzemní hydranty DN 80 mm. Nová vodovodní síť bude zaokruhována se 
stávající vodovodní sítí. Na vodovodní řady budou napojeny jednotlivé vodovodní přípojky k rodinným 
domům z rPe ∅ 32 mm, což bude součástí výstavby jednotlivých rodinných domů. 

Potrubí  vodovodních  řadů v jednotlivých ulicích a napojení na stávající řad v lokalitě B bude 
provedeno z potrubí PVC 90mm a zokruhováno na stávající řad v lokalitě A (převzato ze 
zpracovávané dokumentace k územnímu řízení - zpracovatel CZ STAVEBNÍ HOLDING a.s.). Hlavní 
řad u lokality C bude od DN 400 mm profilu DN 160 mm, ostatní DN 110 mm. 



Výstavbu rodinných domů je možné provádět v etapách. Podle výstavby jednotlivých etap 
bude postupováno s výstavbou jednotlivých přilehlých řadů v jednotlivých ulicích. 

 

Bilance potřeby vody 

Demografický vývoj – pro (126 + 29 ) RD x 3 ob/RD = 465 obyvatel 

Průměrná potřeba  465 obyv x 230 l/ob.den = 107 m3/d  =  1,24 l/s 

Denní maximum     107 m3/d  x  1,5  =  160,5 m3/d  =  1,9 l/s 

Hodinové maximum  1,9 l/ x  2,0  =  3,8 l/s 

 

Požární ochrana 

Dle ČSN 73 0873 Požární bezpečnost staveb , z října 1995 

 

Hodnoty nejmenší dimenze potrubí, odběru vody a obsahu nádrže 
 
Objekt                                        potrubí             odběr Q l/s                odběr Q l/s               obsah nádrže 
                                                    DN mm          pro v= 0,8 m/s           pro v= 1,5 m/s                  m3 
 
1.Rod.domy a nevýrobní 
   objekty do 120 m2                      80                       4                             7,5                                14 
 

 

Ochranná pásma  

Řešenou lokalitou prochází hlavní zásobovací vodovodní řad, výtlak Hrobice - vodojem 
Kunětická hora (DN 400 a DN 600). 

Trasy hlavních vodovodních řadů, které procházejí řešeným územím, jsou respektovány. 
Ochranná pásma jsou vymezena vodorovnou vzdáleností od vnějšího líce stěny potrubí nebo 
kanalizační stoky na každou stranu: 

a) u vodovodních řadů a kanalizačních stok do průměru 500 mm včetně - 1,5 m 
b) u vodovodních řadů a kanalizačních stok nad průměr 500 mm -  2,5 m  
c) u vodovodních řadů nebo kanalizačních stok o průměru nad 200 mm, jejichž dno je uloženo 

v hloubce větší než 2,5 m pod upraveným povrchem, se vzdálenosti podle písmene a) nebo 
b) od vnějšího líce zvyšují o 1,0 m. 

Stávající hlavní zásobní řady mají již stanoveno pásmo ve výši 8 m. V případě poruchy je 
nutné pamatovat na prostor pro opravy v okruhu 6 m od obrysu potrubí na každou stranu. 

V ochranném pásmu vodovodního řadu nebo kanalizační stoky lze: 
a) provádět zemní práce, stavby, umísťovat konstrukce nebo jiná podobná zařízení či 
provádět činnosti, které omezují přístup k vodovodnímu řadu nebo kanalizační stoce 
nebo které by mohly ohrozit jejich technický stav nebo plynulé provozování 

  b) vysazovat trvalé porosty 
  c) provádět skládky mimo jakéhokoliv odpadu 
  d) provádět terénní úpravy 

jen s písemným souhlasem vlastníka vodovodu nebo kanalizace, případně provozovatele.  

 

11.3. Kanalizace 

Popis stávajícího stavu 

V řešeném území se nenachází kanalizace na kterou lze novou zástavbu napojit. 

 



Návrh – odpadní splaškové vody 

Celé řešené území bude odkanalizováno oddílnou kanalizační sítí. Odpadní splaškové vody 
budou samostatnými kanalizačními stokami gravitačně  přivedeny do čerpacích stanic a to zvlášť pro 
část jižní a pro část severní řešeného území. Kanalizační stoky budou provedeny z PVC UR 1 ∅ 250 - 
∅ 382 mm a uloženy do obslužné komunikace. Do kanalizačních stok budou napojeny jednotlivé 
kanalizační přípojky rodinných domů z PVC ∅ 160 mm ukončené 1,0 m za hranicí pozemků revizními 
kanalizačními šachtami. 

V každé lokalitě je navržena čerpací stanice, která bude provedena jako sdružený podzemní 
objekt. Druhá část sdruženého podzemního objektu bude tvořit akumulační nádrž na dešťové odpadní 
vody. Čerpací stanice bude vystrojena řezacími čerpadly a plovákovými spínači.  

Z těchto čerpacích stanic budou provedeny kanalizační výtlaky, které budou součástí tlakové 
kanalizace pro celé Němčice. V současné době firma Multiaqua s.r.o. Hradec Králové zpracovává 
dokumentaci k územnímu řízení pro výtlak PE 90 odpadních vod pro celou stávající obec a pro 
původní část uvažované výstavby 126 RD dle investora CZ STAVEBNÍ HOLDING. Napojení výtlaku 
bude provedeno na stávající tlakovou kanalizaci Hrobice – Hradiště na Písku. 

Problematické je, že kapacita tlakové kanalizace Hrobice – Hradiště na Písku bude limitem 
700 EO z Němčic a nových 126 RD naplněna a opatření pro další uvažovanou zástavbu bude nutné 
řešit zvlášť následnou dokumentací. Firma Multiaqua s.r.o. s.r.o. již určité řešení a záměr má, ale 
bude nutné jej další novou dokumentací zpracovat. Podmínky napojení výtlaku do výtlaku v Hrobicích 
zajišťuje VaK Pardubice. 

 

Návrh - dešťové vody 

Budou odvedeny samostatnou dešťovou kanalizační sítí  do dešťových zdrží a to samostatně 
pro jižní a severní část řešeného území. Výškové uložení bude provedeno tak, aby vyústění 
z dešťových zdrží do stávajícího Němčického potoka (respektive meliorační odpad) bylo gravitační 
bez čerpání. Pokud výškové poměry nebudou vyhovující, lze zvážit možnost částečného prohloubení 
Němčického potoka v rozumné míře s jeho vyčištěním, odstraněním suchých a poškozených dřevin a 
obnovou stávajících propustků na nové TB 60/150, délky 6 m. 

Dešťové vody z obslužných komunikací budou zachyceny uličními vpustěmi a odvedeny 
přípojkami uličních vpustí z PVC ∅ 200 mm do kanalizačních stok dešťové kanalizace. Uliční vpusti 
budou provedeny typové z betonových prefabrikátů ukončené litinovými mřížemi s nálevkami. Na 
kanalizačních stokách a kanalizačních přípojkách obou kanalizací budou provedeny typové 
kanalizační šachty se spodní částí monolitickou a vrchní z betonových prefabrikátů ukončené těžkými 
litinovými poklopy. Dle zpracovávané dokumentace k územnímu řízení lokality B (zpracovatel CZ 
STAVEBNÍ HOLDING a.s.) je potrubí provedeno z trub kameninových DN 150, 300 a 400 a 
betonových DN500. V lokalitě C budou kanalizační stoky provedeny z PVC UR ∅ 250 a ∅ 315 mm. 

Do dešťové kanalizace bude napojen celý drenážní systém z území výstavby. Při výstavbě 
budou podchyceny všechny porušené drenáže do drenážních svodnic uložených do obslužné 
komunikace mezi splaškovou a dešťovou kanalizaci. Nové drenážní svodnice budou zaústěny do 
kanalizačních šachet dešťové kanalizace. V případě, že nebude technicky proveditelné podchycení 
stávající drenáže, bude provedena drenáž nová.  

 

Orientační množství dešťových vod: 

Jižní část      cca 6 ha x 115 l/s.ha x 0,30 = 207 l/s 

Severní část cca 3 ha x 115 l/s.ha x 0,30 = 103,5 l/s 

 

Velikost dešťových zdrží doporučujeme na 10 ti minutové zdržení s podmínkou nutnosti 
provedení celkového hydrogeologického a hydraulického posouzení jak zájmového území, tak 
okolního včetně kapacity Němčického potoka s projednáním dotčeného majitele a správce tohoto 
vodního toku. 

 



Velikost dešťových zdrží je cca u severní 8 m x 13 m, tj. při hloubce vody 1 m 104 m3, jižní 
zdrž 8 m x 16 m, tj. při 1 m hloubky vody 128 m3. Dešťové zdrže (retenční nádrže) budou navrženy 
společně s čerpacími stanicemi odpadních vod jako podzemní obdélníkové objekty. 

Vzhledem k tomu, že zájmové území pro výstavbu se nachází na pozemcích 
s problematickým odvedením dešťových a drenážních vod, je nutné provést celkové hydrogeologické 
posouzení zájmového a okolního území pro bezpečné odvedení čerpaných dešťových a drenážních 
vod. Kapacita Němčického potoka je omezená, ve spodní části obce je nebezpečí zaplavení dvou 
domů.  

Malá část dvou pozemků – jeden v lokalitě B jeden v lokalitě C - je ohrožována záplavovým 
územím stoleté vody řeky Labe Q100, proto bude tato část pozemků navýšena nad Q100. 

  

Použité podklady 

Rodinné domy Němčice, Výtlak odpadních vod, Multi Aqua s.r.o. Hradec Králové, stupeň 
DÚŘ, listopad 2005. 

 

Ochranná pásma jsou vymezena vodorovnou vzdáleností od vnějšího líce stěny potrubí nebo 
kanalizační stoky na každou stranu: 

a) u vodovodních řadů a kanalizačních stok do průměru 500 mm včetně - 1,5 m 
b) u vodovodních řadů a kanalizačních stok nad průměr 500 mm -  2,5 m 

 

 

11.4. Zásobování plynem 

 

Plynovodní potrubí pro napojení lokality B a C jsou napojeny na stávající plynovodní potrubí 
STL v obci Němčice, které je vedeno podél komunikace III.třídy. 

Rozvod plynovodního potrubí STL PE D90 a D63 bude proveden v ulicích mezi rodinnými 
domy v souběhu s vodovodem a kanalizací. Potrubí bude uloženo v asfaltové obslužné komunikaci - 
viz situace. 

Jednotlivé RD budou napojeny STL přípojkami PE D32, které budou zaústěny do přístavků 
před RD. Zde budou osazeny hlavní uzávěry, regulátory a plynoměry. Napojení jednotlivých 
plynovodních přípojek bude provedeno navrtávkami. Plynovodní přípojky budou prováděny jako 
součást jednotlivých rodinných domků. 

 

Bilance spotřeby plynu – lokalita B : 
Vhod =  126 RD x 1,8 m3 ZP/hod. 
Vhod  =  227 m3/hod. 
Vroční  =  126 RD x 3 000 m3/rok 
Vroční  =  378 000 m3/rok   

 

Bilance spotřeby plynu lokalita C: 
Vhod =  29 RD x 1,8 m3 ZP/hod. 
Vhod  =  52,2 m3/hod. 
Vroční  =  29 RD x 3 000 m3/rok 
Vroční  =  87 000 m3/rok   

Řešeným územím prochází VTL plynovod DN 200 PN 40 Dříteč – Ráby, který je návrhem 
respektován. 

Plynárenská zařízení jsou chráněna ochrannými pásmy k zajištění jejich bezpečného a 
spolehlivého provozu. Ochranným pásmem se pro účely tohoto zákona rozumí souvislý prostor v 
bezprostřední blízkosti plynárenského zařízení vymezený svislými rovinami vedenými ve vodorovné 
vzdálenosti od jeho půdorysu.  



 Ochranná pásma činí:  
a) u nízkotlakých a středotlakých plynovodů a plynovodních přípojek, jimiž se rozvádí 
plyn v zastavěném území obce, 1 m na obě strany od půdorysu,  
b) u ostatních plynovodů a plynovodních přípojek 4 m na obě strany od půdorysu 
c) u technologických objektů 4 m na všechny strany od půdorysu 
  

 Bezpečnostní pásmo činí: 
- vysokotlaké plynovody DN 200 mm .........................................   20 m,  

 

- oplocení rodinných domů musí být ukončeno na hranici ochranného pásma plynovodu, sadové 
úpravy v min. vzdálenosti 2m od obrysu potrubí 

 

11.5. Zásobování elektrickou energií 

Požadovaný příkon pro nové rodinné domky bude zajištěn z distribuční kabelové trafostanice 
35/04kV do 630kVA, která je zahrnuta do návrhu sousední zástavby zpracované firmou CZ HOLDING.  

 

Energetická bilance: 

V nové zástavbě je počítáno s plynovým topením, a proto je uvažováno u 90% domů 
s plynovým vytápěním a u 10% s elektrickým vytápěním.  

 

Lokalita A: 
El vytápění:       1 x (6 + 4/11/2)     =         10kW 
Plyn.vytápění: 13 x (1,6 + 6,4/131/2) =     44kW  
Celkový příkon                                         54kW 

 

Lokalita B: 
El vytápění:       13 x (6 + 4/131/2)     =      92kW 
Plyn.vytápění: 113 x (1,6 + 6,4/1131/2) = 249kW  
Celkový příkon                                         341kW 

 

Lokalita C: 
El vytápění:       3 x (6 + 4/31/2)     =          25kW 
Plyn.vytápění: 29 x (1,6 + 6,4/291/2) =       81kW  
Celkový příkon                                         106kW 
 

Sekunderní rozvody budou provedeny zemním kabelem uloženým ve výkopu v pískovém loži 
a označeny výstražnou fólií. Pod komunikacemi bude kabel uložen do chrániček. Jednotlivé domky 
budou napojeny do přípojkových pojistkových skříní smyčkově tak, aby v případě poškození kabelu 
mohl být objekt napájen z druhé strany. Kabelové vedení bude uloženo v chodnících nebo zelených 
plochách podél komunikací. 

Veřejné osvětlení bude navrženo parkovými svítidly se sodíkovými výbojkami osazenými na 
bezpaticových stožárech výšky 5m. Rozteč svítidel bude cca 20 až 25m. Kabelové vedení bude 
uloženo v souběhu s rozvody nn (v jednom výkopu). Kabelové rozvody budou napojeny z rozvaděče 
RVO navrženého v rámci sousední zástavby firmou CZ HOLDING. 

            Řešená lokalita není dotčena ochranným pásmem vrchního vedení vysokého napětí. Je nutné 
respektovat OP kabelového vedení všech druhů (do 35 kV) – 1m na každou stranu od krajního kabelu 
a ochranné pásmo navržené kabelové distribuční trafostanice 2m od obvodové zdi.  

 Všechny akce týkající se elektrických rozvodů budou konsultovány  s příslušným technickým 
odborem   VČE, a.s.  

 



11.6. Telekomunikace, radiokomunikace 

Telefonní rozvody budou navrženy zemním telefonním kabelem. Pro cca 10 účastníků budou 
osazeny účastnické telefonní rozvaděče MRK 1, ze kterých bude každý účastník připojen telefonním 
kabelem až do zádveří domku. Účastnické telefonní rozvaděče budou napojeny zemním telefonním 
kabelem z nového telefonního rozvaděče s převodníkem DLC zahrnutého do sousedního návrhu 
zástavby zpracovaného firmou CZ HOLDING. 

Telefonní kabelové vedení bude uloženo ve výkopu v pískovém loži a označeno výstražnou 
fólií. Pod komunikacemi budou kabely uloženy do chrániček. Telefonní kabelové vedení bude uloženo 
v chodnících nebo v zelených pásech podél komunikací.  

Ochranné pásmo telekomunikačního kabelového podzemního vedení je 1,5m na každou 
stranu od krajního kabelu. 

Řešeným územím prochází provozovaná RR trasa v úseku RS Krásné – RTV Galaxie Hradec 
Králové. Trasa prochází ve výšce cca 70m nad terénem. Vzhledem k charakteru uvažované zástavby 
nedojde k jejímu dotčení. 

 

11.7. Občanské vybavení 

Na parc.č.236/6 firmy CZ Holding je navrženo dětské hřiště u autobusové zastávky, v pásu 
zeleně mezi silnicí a navrženou zástavbou. Objekty občanské vybavenosti je možno umisťovat 
v souladu s příslušným přípustným využitím jednotlivých pozemků.  

 

11.8. Nakládání s odpady 

Odstraňování odpadů probíhá v zájmovém území svozem – zajišťují Technické služby města 
Pardubic – domovní odpad, separované plasty, sklo a papír. Spol. Marius Pedersen zajišťuje rovněž 
odvoz plastů a skla. Nebezpečný odpad je svážen 1x ročně, velkoobjemový odpad 2x ročně (TS 
města Pardubic). 

V řešeném území u obou čerpacích stanic splaškové kanalizace a dešťových zdrží je 
navrženo místo pro odpadní kontejnery na tříděný odpad a místo pro možnost krátkodobé přistavení 
kontejneru. Domovní odpad bude sbírán tak, jak je to v místě obvyklé do popelnic umístěných u 
jednotlivých obytných objektů. 

 

 

12. Plochy pro dobývání ložisek nerostů 
  

V řešeném území nejsou stanoveny přípustné plochy pro dobývání ložisek nerostů a plochy 
pro jeho technické zajištění. 

 

 

13. Pozemky pro veřejně prospěšné stavby, asanace 
a asanační úpravy 

 

Pro řešené území v rámci Regulačního plánu Němčice -jih byly stanoveny veřejně  prospěšné 
stavby. Vymezení ploch pro nově navrhované veřejně prospěšné  stavby je podkladem pro případné 
vyvlastnění pozemků nebo staveb, pokud řešení majetkoprávních vztahů nebude možno  dosáhnout 
dohodou nebo jiným způsobem. Jedná se o : 

 



- čerpací stanici a dešťová zdrž, včetně napojení na Němčický potok, parc. č.236/54, 313/74, 
260/16, 260/17 - katastrální území Němčice 

- splašková kanalizace, parc. č.236/6, 236/54 - katastrální území Němčice 

- tlakový kanalizační řad, parc. č. 236/54, 313/103, 313/105, 236/2 a 216,210/2, 210/1, 364/1, 
365/1, 366/1 - katastrální území Němčice (napojení tlakový kanalizační přivaděč z Hrobic do 
Pardubic - samostatná dokumentace) 

- místní komunikace v lokalitě B 

Regulačním plánem nebyly stanoveny žádné pozemky pro asanace a asanační úpravy 

 

 

14. Civilní ochrana 
 

Vyhláška 380/2002 Sb., v platném znění, vycházející ze zákona č. 239/2000 Sb., v platném 
znění, o integrovaném záchranném systému, stanoví pravidla k přípravě a provádění úkolů ochrany 
obyvatelstva, zejména 

- postup při zřizování zařízení civilní ochrany a při odborné přípravě jejich personálu 
- způsob informování právnických a fyzických osob o charakteru možného ohrožení, 

připravovaných opatřeních a způsobu jejich provedení 
- technické, provozní a organizační zabezpečení jednotného systému varování a vyrozumění a 

způsob poskytování tísňových informací 
- způsob provádění evakuace a jejího všestranného zabezpečení 
- zásady postupu při poskytování úkrytů a způsob a rozsah kolektivní a individuální ochrany 

obyvatelstva 
- požadavky ochrany obyvatelstva v územním plánování a stavebně technické požadavky na 

stavby civilní ochrany nebo stavby dotčené požadavky civilní ochrany 

Územních a regulačních plánů se týká zejména bod poslední. Vyhláška stanoví rozsah 
požadavků civilní ochrany, které musí být zapracovány a které vycházejí ze stávajících zpracovaných 
havarijních a krizových plánů.  

Obec Němčice leží mimo vnější zóny havarijního plánování. V případě mimořádné události 
budou obyvatelé informování místním rozhlasem a rotační sirénou, která je instalována na objektu 
obecního úřadu.  

 

♦ Zóny havarijního plánování, nebezpečí záplav 

Řešené území leží mimo vnější zóny havarijního plánování, řešenému území rovněž 
nehrozí zaplavení zvláštní povodní v souvislosti s vodní nádrží Rozkoš. Obec je však 
ohrožena stoletou vodou. V případě ohrožení záplavami způsobenými řekou Labe je 
nutno postupovat dle schváleného povodňového plánu. Řešené území je zasaženo 
vyhlášeným záplavovým územím Labe pouze okrajově – úroveň Q100 = 222,88 m.n.m. - 
severozápadní okraj lokality. Do této části území byla situována plocha pro hřiště.  

♦ Ukrytí obyvatelstva v důsledku mimořádné události 

V obci nebyl vybudován žádný stálý úkryt, pro ukrytí obyvatelstva je možno využít 
improvizované úkryty, většinou sklepní prostory stávající zástavby. V řešeném území se 
nepočítá s výstavbou stálého úkrytu. 

♦ Evakuace obyvatelstva a jeho ubytování 

Obyvatele postižené mimořádnou událostí by bylo možno nouzově ubytovat v budově 
Obecního úřadu, příp. v budově hostince, kde je k dispozici kuchyň. Objekty jsou od 
řešeného území vzdáleny 150 – 600m.  

 



♦ Skladování materiálu civilní ochrany a humanitární pomoci 

Sklady CO nejsou v současné době na území obce požadovány, v případě potřeby lze 
jako sklad humanitární pomoci a pomůcek CO využít prostory Obecního úřadu. 

♦ Vyvezení a uskladnění nebezpečných látek 

V řešeném území není provozovatel nakládající s nebezpečnými látkami, v řešeném 
území není takový objekt navrhován. Jedná se o individuální a řadovou obytnou zástavbu 
s plochy sportovní. 

♦ Záchranné, likvidační a obnovovací práce 

V řešeném území se nenachází ohrožující objekt. V případě vzniku požáru se na 
záchranných, likvidačních a obnovovacích pracích bude podílet Sbor dobrovolných hasičů 
a nejbližší stálý hasičský sbor. 

♦ Nouzové zásobování obyvatelstva vodou a elektrickou energií 

Nouzové zásobování vodou bude řešeno instalací cisteren v centru obce a v řešeném 
území na veřejném prostranství v severní části lokality poblíž navržené čerpací stanice 
kanalizace a stanoviště pro tříděný odpad, případně dovozem balené vody. Pro 
zásobování elektrickou energií bude na budovu obecního úřadu připojen mobilní náhradní 
zdroj energie. Obec však v současnosti takovým zařízením nedisponuje. 

.   

Požární ochrana 

Charakter výstavby: 

- rodinné domy – 1.nadzemní podlaží + podkroví (odstupová vzdálenost jednotlivých objektů nebude 
zasahovat do sousedních pozemků - bude posouzeno v samostatné projektové dokumentaci RD) 

 

Zařízení pro protipožární zásah dle ČSN 73 0802, resp. ČSN 73 0804: 

- je navržena nová komunikace min.šíře 5,5m (alt. obytná ulice min.šíře 4,0m) 

- při provádění stavebních prací (výstavba inženýrských sítí) bude zajištěn průjezd stávajícími 
komunikacemi v šíři min.3m (průjezd požárních vozidel). 

 

Zabezpečení vnější požární vody  dle ČSN 730873: 

- vnější odběrné místo je navrženo z vnějších hydrantů – bude splněn požadavek – hydrant ve 
vzdálenosti do 200m od navrhovaných rodinných domů. 

- potrubí min.DN80, Q=4 l/s, bude zajištěn statický (zásobovací) přetlak 0,2MPa. 

V dalším stupni projektové dokumentace budou údaje upřesněny. 

 

 

15. Vyhodnocení předpokládaných důsledků na 
životní prostředí, zemědělský půdní fond a 

pozemky určené k plnění funkcí lesa 
 

15.1. Ovzduší 

 Problematiku znečištění ovzduší je nutno řešit komplexně pro  oblast Hradecko - pardubické 
aglomerace. Vlastní obec může  ovlivnit pouze produkci exhalátů místních zdrojů. Koncentrace  
znečištění ovzduší (resp. pozadí) je dána produkcí zdrojů v  aglomeraci a momentální 



meteorologickou situací. Nejbližší měřicí stanice kvality ovzduší se nachází v Rosicích nad Labem a 
Pardubicích - Polabinách. 

 Vzhledem k tomu, že návrh řeší pouze individuální obytnou výstavbu a že obec je 
plynofikována a počítá se s plynofikací navržených objektů, lze přírůstek znečištění ovzduší zvýšením 
počtu domácích topenišť za nevýrazný.  

 Souběžně s hlavní energií pro vytápění je vhodné, například pro předehřev teplé vody 
užitkové, využívat i energie sluneční  získávané pomocí slunečních kolektorů. 

  Zvýšení znečištění ovzduší vlivem dopravy se rovněž nepředpokládá, neboť se jedná pouze o 
dopravu cílovou, nikoliv tranzitní.  

 

15.2. Vodní hospodářství 

 V kapitolách 11.2. a 11.3. je řešeno zásobování vodou a způsob odkanalizování řešené 
lokality, v souběhu s odkanalizováním řešeného území bude řešena likvidace odpadních vod pro 
celou obec.  Situace je problematická zejména v oblasti odvádění dešťových vod. V závazné části 
dokumentace jsou stanoveny následující podmínky realizace zástavby v řešené lokalitě: 

- dořešení splaškové kanalizace 

 je nutné provést celkové hydrogeologické posouzení zájmového a okolního území pro 
bezpečné odvedení čerpaných dešťových a drenážních vod (kapacita Němčického potoka je 
omezená, ve spodní části obce je nebezpečí zaplavení dvou domů).  

- napojení stávajícího melioračního systému nebo vybudování nového systému s napojením na 
Němčický potok 

 

15.3. Radonové riziko 

Jedním z požadavků kolaudačního rozhodnutí je doklad o výskytu radonu v pobytových 
místnostech, popř. doložení využití ochranných opatření k dosažení směrných hodnot dle příslušné 
legislativy. 

Problematiku ozáření z přírodních zdrojů ionizujícího záření a způsoby úprav vedoucích ke 
snížení ozáření  z přírodních zdrojů  upravuje vyhláška č. 307/2002, v platném znění. 

 Dle dostupných  podkladů  lze konstatovat, že se řešené území nachází v prostoru středního 
radonového rizika. 

 

15.4. Zatížení hlukem  

Hlavním producentem hlukové zátěže v řešeném území je silniční doprava. Problematika je 
podrobně řešena v kap. 11.1. Doprava  

 

15.5. Odpadové hospodářství 

Odstraňování odpadů probíhá v zájmovém území svozem – zajišťují Technické služby města 
Pardubic – domovní odpad, separované plasty, sklo a papír. Spol. Marius Pedersen zajišťuje rovněž 
odvoz plastů a skla. Nebezpečný odpad je svážen min.2x ročně, velkoobjemový odpad 2x ročně (TS 
města Pardubic). 

V řešeném území u obou čerpacích stanic splaškové kanalizace a akumulačních nádrží je 
navrženo místo pro odpadní kontejnery na tříděný odpad a místo pro možnost krátkodobé přistavení 
kontejneru. Domovní odpad bude sbírán tak, jak je to v místě obvyklé do popelnic umístěných u 
jednotlivých obytných objektů. 

 

 



15.6. Zemědělský půdní fond 

Rozloha  řešeného území je 20,44 ha.  

Zábor zemědělské půdy je vyčíslen v lokalitách zastavitelného území  - celkem 4,12 ha. 

 Přehled BPEJ na řešeném území: 

3.19.01 – třída ochrany III. 
3.23.10 – třída ochrany IV. 
3.54.11 – třída ochrany IV. 

 
Přehled záboru  zemědělského půdního fondu v ha pro jednotlivé druhy funkcí: 

      3.19.01 3.23.10 3.54.11 
Komunikace a zpevněné plochy ve veřejném prostoru 0,34 - 0,27 
Stavební pozemky – uvažováno max.30% zastavěné 
plochy 

0,67 - 1,52 

Veřejná zeleň 0,49 - - 
Plochy technické vybavenosti 0,26 - - 

                                                                                         Jedná se pouze o ornou půdu 

 
 3.19.01 3.23.10 

Orná půda - 0,28 
Louka 0,02 0,04 
Sad 0,05 0,21 

 

Odnětí ze ZPF je možno uskutečnit pouze na plochách vyznačených v územním plánu a 
regulačním plánu a k nimž byl při projednávání návrhu vydán orgánem ochrany ZPF souhlas dle § 5 
zákona č.334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, v platném znění. Všechna ostatní 
zemědělská půda mimo současně zastavěné území obce bude využívána k zemědělské výrobě podle 
kategorie uvedené v katastru nemovitostí (orná, louky, pastviny, zahrady).  

 

15.7. Pozemky určené k plnění funkcí lesa 

V řešeném území se nenacházejí žádné pozemky určené k plnění funkcí lesa, Řešené území 
nezasahuje do pásma 50m od hranice lesa. 

V návrhu územního plánu nejsou vymezeny pozemky k zalesnění. 

 

 

16.  Návrh lhůt aktualizace 
 

Aktualizace elaborátu bude prověřována v návaznosti na funkční období zastupitelstva. Dojde-
li k požadavkům na změny ploch menšího rozsahu, lze pořídit změny elaborátu. Budou-li požadavky 
rozsáhlejší,  přistoupí se k vypracování nové územně plánovací dokumentace. 

 

 

 



C/  Závazná část regulačního plánu 
 

17. Návrh regulativů plošného a prostorového 
uspořádání a architektonického rozvoje 

 

Závazná část regulačního plánu v návaznosti na § 18 odst. 2) písm. c) vyhl.č.135/2001Sb., o 
územně plánovacích podkladech a územně plánovací dokumentaci, ve znění pozdějších předpisů, 
obsahuje: 

 

17.1. Vymezení zastavitelného území, stavebních pozemků, jejich využití, 
umístění staveb 

Ve výkresové části byla zakreslena hranice zastavěného a zastavitelného území a vymezeny 
stavební pozemky. Umístění staveb rodinných domů je v případě návrhu stavební čáry do této 
stavební čáry. U komunikace III/2985 na východní straně respektuje stavební čára stávající zástavbu. 
(obytné místnosti budou situovány do zahrad, aby nebyly ovlivněny hlukem z komunikace).  

Ze schválené územně plánovací dokumentace a jejích změn vyplývá pro řešené území 
zejména respektování funkčního využití území, které bylo dle potřeb regulačního plánu dále 
zpřesněno: 

 

Stavební pozemky pro obytné území 

přípustné využití:  

- rodinné domy  - v lokalitách A a C pouze izolované rodinné domy, v lokalitě B izolované 
rodinné domy, dvojdomy a řadové domy 

- stavby zemědělské výroby určené výhradně pro samozásobení  
- stavby a zařízení pro obchod a služby, ordinace lékařů, místního obslužného charakteru 

v samostatných objektech i jako součást rodinných domů 
- stavby a zařízení rekreační individuálního charakteru 
- stavby a zařízení pro sport jako součást obytné zástavby 
- parkovací plochy, garáže v samostatných objektech i jako součást rodinných domů 
- stavby a zařízení technického vybavení pro obsluhu řešeného území 
- zahrady, drobné stavby související s obytnou funkcí, malé vodní plochy a bazény  

nepřípustné využití: 
- bytové domy  
- stavby a zařízení výroby průmyslové  
- stavby a zařízení výroby zemědělské pro podnikatelské účely 
- stavby a zařízení pro skladování a odstraňování odpadů 
- hromadné  a řadové garáže 

 

 

Komunikace, obytné ulice, zpevněné plochy 

přípustné využití:  
- liniové stavby dopravy silniční, objekty čekáren na zastávkách hromadné dopravy  
- komunikace pro pěší a cyklisty 
- parkovací plochy 
- plochy zeleně na dopravních plochách (ostrůvky, rabátka  apod.) 
- stavby a zařízení technického vybavení pro obsluhu řešeného území 

nepřípustné využití :  



- stavby a zařízení nesouvisející s přípustným využitím 

 

 

Chodníky a zeleň v rámci zpevněných ploch 

přípustné využití:  
- komunikace pro pěší a cyklisty 
- pásy zeleně  a stromořadí 
- stavby a zařízení technického vybavení pro obsluhu řešeného území 

nepřípustné využití :  
- stavby a zařízení nesouvisející s přípustným využitím 

 

 

Veřejná zeleň 

přípustné využití: 
- parkové porosty okrasné a přírodní, doprovodné porosty a travnaté plochy nábřežní u vodních 

ploch a toků, udržované travnaté plochy, nízká a skupinová zeleň a solitéry  
- hřiště a další stavby a zařízení zvyšující využitelnost těchto ploch – mobiliář, drobné stavby apod. 
- komunikace pro pěší, cyklisty 
- stavby a zařízení technického vybavení pro obsluhu řešeného území 
- vodní plochy a toky 

nepřípustné využití :  
- stavby a zařízení nesouvisející s přípustným využitím 

 

 

Technická vybavenost 

přípustné využití:  

- čerpací stanice kanalizace, dešťová zdrž 
- liniové sítě technické infrastruktury 
- stavby a plochy pro separaci odpadů pro obsluhu řešeného území 
- zeleň veřejná a ochranná 

nepřípustné využití:  
- stavby a zařízení průmyslové výroby 
- rodinné a bytové domy 
- stavby a zařízení občanské vybavenosti, pro sport a rekreaci, školství, kulturu, zdravotnictví a 

sociální péči 
- stavby a zařízení zemědělské výroby 
- čerpací stanice pohonných hmot 

 

17.2. Přístupy ke stavbám a napojení na technické vybavení 

Do lokality je navrženy dvě komunikační připojení na komunikaci III/2985. 

 

17.3. Prvky systému ekologické stability 

 Prvky systému ekologické stability se  v území řešeném regulačním plánem nenacházejí 

 

 

 



17.4. Regulační prvky plošného a prostorového uspořádání 
 

Do regulačního plánu byl na základě požadavku obce Němčice převzat projekt k územnímu 
řízení na parcelu č.236/6, který zpracovala firma CZ STAVEBNÍ HOLDING a.s.. Regulační prvky na 
tuto parcelu byly částečně převzaty z této dokumentace. 
 
Regulační prvky:   
 
Regulační podmínky zástavby v lokalitě „A“: 
Stavební čára:  dle výkresu 
Zastavění: izolované rodinné domy a další stavby dle přípustného využití funkce Stavební 

pozemky pro obytné území, zastavění max. 30% stavebního pozemku  
Výška objektů: nepodsklepené, přízemí s obytným podkrovím 
  výška hřebene od U.T. bude navržena max.9,00 m, ±O,OOO = min. 224,20 mn.m. 
Tvar střech: sedlové, sklon 350-450 

  střechy garáží sedlové 
Materiály: krytina - skládaná tašková, na stavební konstrukční i výplňové prvky projevující se do 

exteriéru používat pouze klasické materiály  
 
 
Regulační podmínky zástavby v lokalitě „B“: 
Stavební čára:  dle výkresu - vzdálenost rodinných domů od hranic pozemků nesmí být menší než 2m, 

vzájemný odstup samostatně stojících rodinných domů nesmí být menší než 7m, u 
dvojdomů 2RD/a může být tato vzdálenost snížena na min. 4m, v protilehlých stěnách 
nebudou umístěna okna z obytných místností. 
Uliční čáry podél nově budované komunikace budou navrženy min. 5m. 
Vstupní průčelí budou situována k nově budované komunikaci. 

Výška RD: Rodinné domy budou navrženy jako nepodsklepené přízemní objekty s obytným 
podkrovím, výška hřebene od U.T. bude navržena max.9,00 m, ±O,OOO = min. 
224,20 mn.m. 

Tvar střech: Zastřešení rodinných domů bude řešeno sedlovými střechami ve sklonu max. 37,5° 
Hřebeny střech u samostatně stojících rodinných domů budou situovány kolmo na 
nově budovanou komunikaci, u řadových rodinných domů rovnoběžně komunikací. 

Materiály: Krytina bude navržena skládaná v barvě pálené krytiny, barevné řešení - fasáda světlý 
okr, sokl - obklad Taurus, dřevěné obklady - lazura střední hněď. 
Výplně otvoru - dřevěné truhlářské výrobky. 

Oplocení pozemků: bude navrženo jednotné o výšce max. 1,5m z poplastovaného pletiva a 
ocelových sloupků. 

 
 
Regulační podmínky zástavby v lokalitě „C“: 
 
Stavební čára:  dle výkresu – odsazeny od komunikace o 6m, 10m, 12m 
Zastavění: izolované rodinné domy a další stavby dle přípustného využití funkce Stavební 

pozemky pro obytné území, max. 30% stavebního pozemku  
Výška RD: RD nepodsklepené, přízemí s obytným podkrovím 
  výška hřebene od U.T. bude navržena max.9,00 m, ±O,OOO = min. 224,20 mn.m. 
Tvar střech: sedlové, sklon 350-450 

  střechy garáží sedlové 
orientace nejvyššího hřebene kolmo ke stavební čáře dle situace 

Materiály: krytina - skládaná tašková, na stavební konstrukční i výplňové prvky projevující se do 
exteriéru používat pouze klasické materiály 

 
 
 
 
 
 
 
 



Podmínky realizace: 
 
- umístění rodinných domů u vodovodních řadu DN400, DN500 a DN600 je nevhodné a je 

limitováno vzdáleností od potrubí, podmínkami statického založením RD a vyjádřením a 
omezením správce těchto zařízení – pro již stávající rodinné domy 

- výškové osazení podlah nových objektů bude min.30cm nad kótou hladiny vody při průtoku Q100  
- oplocení rodinných domů musí být ukončeno na hranici ochranného pásma plynovodu, sadové 

úpravy v min. vzdálenosti 2m od obrysu potrubí 
- malá část dvou pozemků – jeden v lokalitě B jeden v lokalitě C - jsou pod hranicí Q100, proto tato 

část pozemků bude navýšena nad Q100. 
- napojení stávajícího melioračního systému nebo vybudování nového systému s napojením na 

Němčický potok 
- odpadní vody budou napojeny na kanalizační tlakový přivaděč z Hrobic do Pardubic ( výtlačný 

řad do Hrobic – samostatná dokumentace), na který bude provedeno posouzení dostatečné 
kapacity 

- - dešťové vody: je nutné provést celkové hydrogeologické posouzení zájmového a okolního 
území pro bezpečné odvedení čerpaných dešťových a drenážních vod (kapacita Němčického 
potoka je omezená, ve spodní části obce je nebezpečí zaplavení dvou domů).  

 

17.5. Limity využití území 

Kromě limitů vyplývajících z právních předpisů a rozhodnutí je stanoven následujíc limit využití 
území: 

- umístění rodinných domů u vodovodních řadu DN400, DN500 a DN600 je limitováno vzdáleností 
od potrubí, podmínkami statického založení RD a vyjádřením a omezením správce těchto 
zařízení 

 

17.6. Pozemky pro veřejně prospěšné stavby a pro provedení asanací a 
asanačních úprav 

Pro řešené území v rámci Regulačního plánu Němčice -jih byly stanoveny veřejně  prospěšné 
stavby. Vymezení ploch pro nově navrhované veřejně prospěšné  stavby je podkladem pro případné 
vyvlastnění pozemků nebo staveb, pokud řešení majetkoprávních vztahů nebude možno  dosáhnout 
dohodou nebo jiným způsobem. Jedná se o : 

- čerpací stanici a dešťová zdrž, včetně napojení na Němčický potok, parc. č.236/54, 313/74, 
260/16, 260/17 - katastrální území Němčice 

- splašková kanalizace, parc. č.236/6, 236/54 - katastrální území Němčice 

- tlakový kanalizační řad, parc. č. 236/54, 313/103, 313/105, 236/2 a 216,210/2, 210/1, 364/1, 
365/1, 366/1 - katastrální území Němčice (napojení tlakový kanalizační přivaděč z Hrobic do 
Pardubic - samostatná dokumentace) 

- místní komunikace v lokalitě B 

 

Regulačním plánem nebyly stanoveny žádné pozemky pro asanace a asanační úpravy.  

 

 


