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1. ÚVOD 
 
1.1 IDENTIFIKAČNÍ  ÚDAJE 
 
Název akce:    ÚZEMNÍ STUDIE HOSTOVICE – JIH 

   AKTUALIZCE 
 
Místo:    k. ú. Hostovice u Pardubic (645991) 
 
Stupeň:     Územní studie 
 
Objednatel:      Statutární město Pardubice, odbor hlavního architekta 
 
Pořizovatel:     Magistrát města Pardubic, odbor hlavního architekta 
 
Zhotovitel:    ATELIER MACAS 

   Br. Veverkových 2717, Pardubice 530 02 
                       IČ  11586389                                                
     Ing. arch. Soběslav Macas 
     Ing. arch. Petr Macas 
 
 
Studie navazuje na územní studii zpracovanou fy   ADAM PRVNÍ s.r.o., 

 Jindřišská 746, 530 02 Pardubice, 
  IČ 47452064, 

          Ing. arch. Jan Kovář, 
          Ing. arch. Darina Kvintová, 
zpracovanou k 04. 2017, č.z.: 052017 - US Hostovice. 
 
Tato územní studie je zpracována s využitím grafických příloh (které poskytl objednatel: 
Magistrát města Pardubic – Odbor hlavního architekta) studie zpracované fy ADAM 
PRVNÍ, zpracované k 04. 2017, na níž navazuje, a kterou aktualizuje. 
 
1.2  ZADÁNÍ - CÍL A ÚČEL ÚZEMNÍ STUDIE 
 
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 2. etapy 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 právní  
rozhodování v území a pro navazující investiční činnost zájemců o využití území s cílem, 
aby území bylo využito v maximálním možném rozsahu a v souladu s územním plánem 
městské místní části Hostovice. 
V průběhu zpracování byla územní studie projednávána 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. 
Aktualizace studie byla zpracována dle zadání zpracovaného 01. 2021. 
 
Práce na původní 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. 
 
- původní studie byla odsouhlasena a registrována 2017 
- na základě požadavků majitelů pozemků p.č. 54/1, 62/2, 555, 53, 97/1, 59 a podmínky 

zachování stoletých dubů v centrální části území byla studie k 04. 2021 upravena, a to 
při zachování struktury technické infrastruktury v nezměněné podobě 

- studie je přizpůsobena současné blokaci pozemků v zónách Z 2b, Z 3, Z 4 
z majetkoprávních důvodů 

- studie obsahující zprůjezdnění a propojení inž. sítí na komunikaci Hostovice - 
Uhřetická Lhota, řešení bylo presentováno vlastníkům pozemků 43/9, 92/1, 91/1, 606/3, 
14/1, 78/3  formou doporučeného dopisu. Návrh byl vyvěšen na úřední desce městského 
obvodu Hostovice 

- propojení není v současné době realizovatelné, vlastníci pozemků předpokládají prodej 
pozemků pro výše uvedené využití až v pozdější době 

 
1.3 PODKLADY PRO ZPRACOVÁNÍ ÚZEMNÍ STUDIE – AKTUALIZACE 
 
Zadání územní studie objednatele 
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 
Požadovaná úprava fy Nový domov Pardubice s.r.o. 
Původní územní studie - zpracovatel fy ADAM PVNÍ s. r. o. 
 



Územní plán obce Hostovice stanoví pro využití území řešeného touto územní studií 
následující regulativy: 
- funkční využití plochy BV - bydlení individuální venkovského typu dle závazné části 

ÚPO Hostovice. 
- jedná se o plochy rodinných domů se zázemím pro samozásobení s příměsí nerušících 

obslužných funkcí místního významu. 
 
Přípustné: 
- rodinné domy, řadové domy, domy venkovského charakteru 
- stravování, dočasné ubytování v soukromí, administrativa, změna stávajících obytných 

staveb na rekreační chalupy či pensiony, sociální bydlení 
- obslužné a přístupové komunikace, parkoviště sloužící obsluze území, zařízení 

technické vybavenosti obce 
- sportovní plochy, dětská hřiště 
- veřejná zeleň 
- řemeslná výroba, služby mající charakter výroby 
 
Nepřípustné: 
- průmyslové stavby, zemědělská výroba, skladové areály 
- čerpací stanice pohonných hmot, nové rekreační chaty 
 
Funkční vymezení                              BV- bydlení individuální 

venkovského typu 
plošný rozsah Z1 - Z4 dle ÚP          72 900 m2 
plošný rozsah řešeného stabilizovaného území obce       5 228 m2  
celkový rozsah řešeného území          78 128 m2 
 
Zásady prostorové regulace – vizte: kapitola 8 
 
- zóna Z 1 - v realizaci, zpracována dokumentace pro stavební povolení 
- zóna Z 2 - rozdělena na část  a - investor Nový domov Pardubice s.r.o. 
                                                    - předmětem aktualizace studie 
                                                 b - k. č. 93/9, 92/1, 606/3, 75/1, 76/3 
                                                    - zůstává v původním řešení 
- zóna Z 3 - původní řešení 
- zóna Z 4 - původní řešení 
 
2. CHARAKTERISTIKA ŘEŠENÉHO ÚZEMÍ 
 
2.1 VYMEZENÍ ŘEŠENÉHO ÚZEMÍ 
 
Studie řeší lokalitu vyznačenou v platném územním plánu místní části Hostovice. Lokalita 
se nachází jižně a jihozápadně od zastavěného okraje Hostovic. Území řešené územní studií 

(ÚS) je vymezeno zastavitelnými plochami zón Z1 - Z4  dle platného územního plánu obce 
(ÚPO) Hostovice. Jedná se vždy o zastavitelné plochy s funkcí bydlení individuálního 
venkovského typu. 
Předmětem aktualizace je plocha Z 2a, komunikační koridor v ploše zón Z 2b, Z 3, Z4. 
Lokalita se nachází na jihozápadním okraji sídla a navazuje na zastavěné území tvořené 
zejména zahradami původních zemědělských, respektive stávajících usedlostí. Z části je 
lokalita vklíněna mezi zastavěné území a plochu regionálního prvku ÚSES a z části pak 
navazuje na volnou zemědělsky obdělávanou krajinu. Jednu stranu řešeného území 
vymezuje těleso silnice II/355. Lokalita se nachází na mírně svažitém území, nadmořská 
výška lokality se pohybuje od 235 do 245 m n. m. 
Území lokality je v současnosti převážně zemědělsky využíváno jako orná půda. Z menší 
části je území tvořeno parcelami s kulturou ostatní plocha a trvalý travní porost. Část 
lokality je situována v jihovýchodním okraji sídla v klínu mezi silnicí II/355 a úvozovou 
polní cestou.  
 
2.2 CHARAKTER ÚZEMÍ 
 
Území je aktuálně využíváno převážně jako zemědělská orná půda - pole. 
Nadmořská výška území se pohybuje mezi hodnotami 235 m n. m. a 245 m n. m. 
Terénní reliéf je tedy svažitý s mírným sklonem k západu a k jihu.  Území ve svých širších 
vztazích tvoří z urbanistického hlediska růstový potenciál nejen pro Hostovice, ale i pro 
Statutární město Pardubice. 
 
Plocha zóny Z 1 je v současné době v realizaci, včetně páteřních inženýrských sítí. 
 
 
2.3 OCHRANA A ROZVOJ HODNOT V ÚZEMÍ 
 

Kulturně historické hodnoty 

 

Na řešeném území se nenachází žádné kulturní památky zapsané v ústředním seznamu 
kulturních památek ČR ani památky místního významu. 
V případě realizace staveb, bude stavební činnost prováděna na území s archeologickými 
nálezy a to kategorie UAN I, II a IV. Pro stavebníky z této skutečnosti vyplývá zákonná 
oznamovací povinnost podle § 22 odst. 2 zákona ČSN č. 20/1987 Sb., o státní péči, ve znění 
pozdějších předpisů a povinnost umožnit provedení záchranného archeologického 
výzkumu. 
 
Urbanistický návrh řešení lokality je podřízen stávajícím vztahům v území.  
 
Zástavba je navržena ve smyslu zadání územní studie. 
 



Aktualizace řeší centrální část území s veřejným prostranstvím obohaceným stávajícími 
duby. 
 
Přírodní hodnoty 

 
V řešeném prostoru se nenachází žádná plocha spadající do kategorií zvláště chráněných 
území, evropsky významných lokalit ani významných nebo registrovaných krajinných prvků, 
není zde žádný památný strom. Na řešenou lokalitu však bezprostředně navazuje regionální 
biocentrum ÚSES (RBC 914). Územní studie regionální biocentrum respektuje.  
 
Část řešeného prostoru zasahuje do ochranného pásma lesa. Při projednání této problematiky 
s OŽP MmP byl stanoven regulativ, že náhodným pádem stromu nesmí dojít ke škodě na 
majetku. Dle stáří a kvality lesního prostoru zjištěné při místním šetření jde o maximální výšku 
stromů 25 m, tzn., že v tomto 25 m širokém území nesmí být umísťována žádná nadzemní 
stavba kromě oplocení.  Rozhodující část tohoto území je tvořena veřejným prostranstvím. 
  
Ve střední části lokality se ctí 5 ks stoletých dubů, které se stanou součástí veřejného 
prostranství.  
 
Území se nachází v I. sněhové oblasti s charakteristickou hodnotou Sk 0,7 kPa (dle ČSN 
EN 1991-1-3/Z1.  
 
Ochrana před povodněmi 

 
Bylo stanoveno záplavové území toku Chrudimky. Záplavové území nezasahuje do nově 
navržených ploch pro výstavbu. Dotčené území leží mimo záplavové území řeky 
Chrudimky i vodoteče Zminka. Podél východní hranice zástavby byl v minulosti realizován 
zemní val, který ochraňuje zahrady RD při přívalových deštích. 
 
2.4 OCHRANNÁ PÁSMA TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY 
 
V řešeném území se nacházejí stávající sítě a zařízení technického vybavení se svými 
ochrannými pásmy. 
 
Nadzemní vedení elektro VN s napětím do 35 kV  OP 10 m 
Ochranné pásmo silnice II. a III. třídy    OP 15 m 
 
Poznámka: 
Pro urbanistické řešení území, které je v souběhu se stávajícím nadzemním vedením 35 kV, 
byly při projednání s ČEZ aktuálně stanoveny regulativy "změkčující" ochranné pásmo 10 
m (4 m od krajního vodiče - v tomto prostoru není možné umístění staveb), respektive jsou 
stanovena kritéria pro umístění vozovky, chodníku, oplocení a budoucích staveb. 
 

3. ŠIRŠÍ VZTAHY 
 
Západní a jihozápadní stranu řešeného území ohraničuje vodní kanál Zminka  s přiléhajícím 
zemním valem.  
Východní část lokality vymezuje těleso silnice II/355. Z této komunikace se navrhuje hlavní 
vjezd do řešeného území.  
Část lokality je situována na jihovýchodním okraji sídla v klínu mezi silnicí II/355 a 
úvozovou polní cestou.  
Severní strana řešeného území navazuje na zástavbu rodinných domů jižního okraje místní 
části Hostovice.  
Na jižní straně navazuje na lokalitu pole. 
Plocha zóny Z 2a respektuje řešení ploch zóny Z 1, která poskytuje napojovací body 
inženýrských sítí pro rozvoj dalších zón. 
 
4. HISTORIE ÚZEMÍ 
 
První zmínka o obci pochází již z poloviny 13. století. Roku 1244 zapsal Jan, syn Zdislava 
z Polné dvě vsi na Pardubicku, které se nazývaly Hostovice a Blatník, premonstrátnímu 
kostelu v Litomyšli. Vladykové z Hostovic prodávají své panství a tak se Hostovice roku 
1523 stávající součástí Pardubického panství Pernštejnů. 
Od roku 1560 po dalších 350 let jsou majetkem královské komory. V 17. a 18. století se 
Hostovice vyvíjejí v závislosti na Pardubicích. Roku 1919 získávají naprostou nezávislost 
na Pardubicích a konají se zde první volby do obecního zastupitelstva. 
V témže roce je zde evidováno 480 obyvatel. Po roce 1945 zaznamenává obec postupný 
rozvoj zvláště v zemědělství. Společenské události a vliv velkého města vyvolaly stagnaci 
obce je v produkci zemědělství, tak i úbytek obyvatelstva. 
Ke dni 20. října 2006 byla rozhodnutím místního zastupitelstva a zastupitelstva statutárního 
města Pardubice obec připojena ke Statutárnímu městu Pardubice jako Městský obvod 
Pardubice VIII. 
 
Na ploše Z 1 je v realizaci 16 rodinných domů (rok 2021) včetně technické infrastruktury. 
 
5. URBANISTICKO ARCHITEKTONICKÁ KONCEPCE 
 
Urbanistická koncepce byla vedena snahou o nalezení optimálního souladu mezi 
představami zainteresovaných subjektů (odbor hlavního architekta, obecní úřad, vlastníci 
pozemků, správci inženýrských sítí) a možnostmi a způsoby jejich implementace k dořešení 
lokality v souladu s platným územním plánem. Urbanistická koncepce proto sleduje 
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 včetně veřejného prostoru. Územní 
studie také definuje požadavky na investice do infrastruktury. 



Řešení ploch specifikuje požadovaná veřejná prostranství. 
 
Realizace proběhne ve 4. etapách 
 
- zóna Z l s inž. sítěmi – 2021 
- zóna Z 2a – 2022 
- propojení dopravy a inž. sítí na komunikaci II/355 
- zbývající plochy Z 2b, Z 3, Z 4 
 
Územní a urbanistické principy 
 
Vlastní koncepce lokality je založena na vytvoření obytného území s přirozeným centrem 
rozsáhlého veřejného prostoru v jeho těžišti, jako místa možných společenských kontaktů 
s podporou sportovní a relaxační funkce, a se dvěma dalšími veřejnými prostory v západním 
a východním sektoru řešeného prostoru. 
 
Dalším veřejným prostorem je území v ochranném pásmu lesa. Jeho využití je koncipováno 
spíše pro pohybové aktivity se vstupem do volné krajiny pěší komunikací přes vodní tok 
Zminky, kudy je krátkou cestou dostupné obecní stávající sportoviště. 
 
V neposlední řadě je navržen veřejný prostor ve východním sektoru řešeného území. 
  
V převažující výměře řešeného území je na dvou páteřních komunikacích navržena 
struktura stavebních parcel pro výstavbu izolovaných rodinných domů a případně 
dvojdomů. Domy, respektive jejich hmotová řešení a umístění na stavebních parcelách, 
mají navrženu co nejméně svazující regulaci.  
 
Sjednocujícími prvky podléhajícími regulaci jsou: 
 
Urbanistické řešení lokality je otevřené možnosti rozšíření ploch pro bydlení jižním 
směrem. 
 
Část lokality vymezená stávající silnicí II/355 a úvozovou polní cestou je zpřístupněna 
stávajícím sjezdem ze silnice II/355 po navržené komunikaci a sjezdem na úvozovou cestu. 
V této části území je navržena parcelace pro izolované rodinné domy. 
 
Velikost parcel umožňuje odlišné využívání a pojetí zahrad od užitkového po pouze 
obytnou (odpovídá ekonomickým možnostem investorů). 
 
 
 
 
 

Území individuální obytné zástavby 
 
Jsou navrženy parcely pro individuální rodinné domy a případně dvojdomy s návrhem 
jejich možného umístění na parcelách, které ale není závazné, a bude se v reálu podřizovat 
dispozičnímu řešení jednotlivých domů. 
 
Území občanské vybavenosti 
 
Funkce občanské vybavenosti je uvažována pouze v měřítku a rozsahu její možné 
implementace do staveb rodinných domů. Může se tak jednat např. o poradenskou kancelář, 
kosmetický salon, výtvarný atelier, sociální bydlení. 
 
Řešení veřejného prostranství, veřejných ploch a zeleně 
 
Územní studie navrhuje situovat základní plochu tvořící veřejný prostor do středu lokality 
plochy Z 2a (jsou navrženy přístupové komunikace), která dělí veřejný prostor na funkční 
zóny na sportovní a relaxační využití. Veřejný prostor je dále doplněn ozeleněnými 
plochami a navazujícími alejemi vzrostlé zeleně podél komunikací. 
 
Druhým důležitým veřejným prostorem je veřejné prostranství v ochranném pásmu lesa. 
Jeho využití je koncipováno spíše pro pohybové aktivity s dětským hřištěm se vstupem do 
volné krajiny. 
 
Třetí veřejný prostor je navržen ve východní části řešeného území. 
 
Komunikační systém umožňuje pěší a cyklistickou dopravu v celém území a zároveň 
vytváří 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, sportovní a 
rekreační funkcí. Samozřejmým předpokladem je, že součástí veřejného prostoru budou 
kromě komunikací i parkovací a odstavná stání pro motorová vozidla.  
 
V zóně Z 2a je navrženo cca 1123 + 1093 + 1254 m2   veřejných prostranství s převažující 
funkcí klidovou a pobytovou, a zároveň umožňující výsadbu vzrostlé zeleně, a respektování 
stávajících dubů. V zóně Z 3 je navrženo cca 1705 m2 veřejných prostranství s převažující 
funkcí klidovou a pobytovou, a zároveň umožňující výsadbu vzrostlé zeleně. 
 
Navržená veřejná prostranství budou doplněna drobnou architekturou, přístupnou pro 
veřejnost.            
 
 
 



Uspořádání veřejných prostranství 
 
Veřejné prostranství s převažující funkcí technické a dopravní infrastruktury 

 
Jedná se o veřejné prostranství, kterého součástí jsou pozemní komunikace zpřístupňující 
pozemky rodinných domů a průchod inženýrských sítí.  Nezbytnou součástí veřejného 
prostoru je zeleň. Výsadba stromů a keřů se navrhuje s přihlédnutím nejen k bezpečnosti 
dopravy a prostorovému uspořádání sítí, ale i k jejímu estetickému významu. Nedílnou 
součástí těchto veřejných prostranství jsou travnaté plochy. Důležitou součástí uličních 
prostor jsou sloupy veřejného osvětlení s osvětlovacími tělesy. 
 
Veřejné prostranství s převažující klidovou funkcí a výsadbou vzrostlé zeleně 

 
Plocha Z 2: 
 
VP 1 

- sportovní (veřejné prostranství): 1123 m2 
- umožňuje realizaci univerzální plochy pro míčové hry s                             

doplňkem odpočivného posezení 
 

                     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VP 1 – Sportovní plocha s přiléhajícími 

klidovými zákoutími (lavičky, dětské hřiště, 

grilovací místo) zakomponovanými do 

intenzivní sadové výsadby. 

 
 
 
 

 VP 2 a VP 3 
-
 společenské (veřejné prostranství): 1093 + 1254 m2 

- kompoziční jádro lokality vytváří alegorii venkovské návsi s využitím stávajících 
dubů 

- obohaceno o mobiliář odpočivného charakteru 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VP 2 a VP 3 – Relaxační plochy s klidovými 

zákoutími zakomponovanými do intenzivní 

sadové výsadby, opřené o stávající vzrostlé 

duby. 

 
Plocha Z 3: 
 
VP 4 

- společenské (veřejné prostranství):  1705 m2 
- odpočivné plochy s dětským hřištěm 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VP 4 – Dětské hřiště s navazující 

klidovou parkovou plochou 

s mobiliářem pro odpočinek. 

 
 



Vhodně zvolená forma a umístění zástavby 
 
Rozvržení zástavby, vzájemné odstupy a orientace ke komunikacím, jsou v návrhu 
maximálně podřízeny umožnění průhledů na přírodní akcenty území, a možnosti řešení 
obytnosti zahrad na jižní straně parcel. 
Velikost individuálních parcel minimálně 500 m2 umožňuje zachování venkovského 
charakteru zástavby. 
Úprava velikosti parcel je možná v dalším stupni dokumentace (DUR). 
 
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 objektů 
rodinných domů. Regulativy navržené touto studií s charakterem závaznosti umožňují celé 
spektrum hmotových řešení staveb sjednocených pouze barevně a materiálově. 
 
Předpokládají se formy individuálních rodinných domů, případně dvojdomů, s preferencí 
sedlových střech. 
 
6. DOPRAVNÍ ŘEŠENÍ 
 
Doprava při provádění staveb 
 
Tento návrh vychází z předpokladu, že po dobu realizace souboru staveb, bude pro 
veškerou těžkou staveništní dopravu zřízeno odbočení - sjezd na pozemek č.49/1 a 54/1 v 
k.ú. Hostovice u Pardubic z místní komunikace ústící dále na silnici II/355. Tento sjezd 
bude využíván po celou dobu výstavby obytného souboru, částí Z1, Z2a. Pro část Z2b, Z3, 
Z4 lze využít sjezd z komunikace II/355 na konci obce, podmíněný souhlasem vlastníků. 
 
Byli osloveni následující vlastníci, zda souhlasí s poskytnutím potřebných pozemků či 
jejich část (pruh široký 10,0 m) pro technickou a dopravní infrastrukturu. 
 
Doporučené dopisy byly zaslány všem majitelům dotčených pozemků: 
 
 p.č. 93/9 k. ú. Hostovice  Kouřílek Zdeněk 
      Hostovice 37, 530 02 Pardubice 
      Kouřílková Jaroslava 
      Hostovice 37, 530 02 Pardubice 

 
 p.č. 92/1    Klenková Mária Mgr. 
      Vyšehradská 13, Bratislava, Slovensko 
  
 p.č. 91/1    Kvapil Vlastimil 
      Na Okrajích 90, 530 02 Spojil 
 
 p.č. 606/3    Statutární město Pardubice 
      Pernštýnské nám. 1, 530 02 Pardubice 
 
 p.č. 75/1    Statutární město Pardubice 
      Pernštýnské nám. l, 530 02 Pardubice 
 
 p.č. 76/3    Jeřábek Jiří 
      Podlesí 85, 534 01 Holice 
      Jeřábková Marcela 
      Podlesí 85, 534 01 Holice 
 
 p.č. 77/1    Kvapil Vlastimil 
      Na Okrajích 90, Spojil 
 
 p.č. 78/3    Křivka Aleš Ing. 
      Kovanecká 2116/26, 190 00 Praha 9 
      Křivka Ivo Ing. 
      Bartoňova 676, 530 12 Pardubice 
 
Doporučené dopisy včetně odpovědí jsou archivovány na ÚMO VIII. 
Vzhledem k negativním vyjádřením některých majitelů, lze dle dohody s pořizovatelem 
dopracovat regulační studii, a v návaznosti dokumentaci pro územní řízení zóny Z 2a 
následujícím způsobem. 
REGULAČNÍ STUDIE pro zónu Z 2a bude zahrnovat propojení na komunikaci II. třídy 
č. 355 zajišťující průjezdnost formou výhledu. 
DOKUMENTACE pro ÚZEMNÍ ŘÍZENÍ zóny Z 2a bude obsahovat výhledový koridor 
dopravní a technické infrastruktury, procházející přes pozemky zón Z 2b, Z 3, Z 4, pro 
propojení s koridorem komunikace II. třídy č. 355. 
     
Cílový návrh dopravy 
 
Lokalita je napojena na jedné straně přímo přes sjezd ze silnice II/355 a na druhé straně z 
místní komunikace ústící dále na silnici II/355. Hlavní páteřní přístupové komunikace 
budou lemovány pruhem odstavných stání, chodníků pro pěší a vzrostlé zeleně. Cyklistická 
doprava v řešeném území bude možná po všech navržených i stávajících komunikacích s 
dosažením návrhových parametrů zóny 30 definovaných v TP 218. 



Územní studie obsahuje 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 736110 a 
to s dostatečnou rezervou. Dle velikosti podlahové plochy RD budou mít domy min. 1 až 
2 garážová stání pro osobní automobil na vlastním pozemku a dále alespoň 1 volné stání 
na vlastním pozemku (např. prostor mezi oplocením a vraty do garáže). Pro návštěvníky 
jsou navržena odstavná parkoviště o kapacitě 5 míst pro osobní automobily, z toho 1 místo 
budou vyhrazeno pro osoby se zdravotním postižením a svými parametry budou vyhovovat 
vyhlášce 369/2001 Sb. S dalšími cca 23 parkovacími místy se počítá v rámci zeleného 
pruhu jako s podélným parkovacím stáním mimo jízdní pruhy a s 28 parkovacími místy se 
počítá v rámci jízdního pruhu s funkcí zpomalovací šikany. Na území, které řeší územní 
studie nelze uvažovat s parkováním vozidel o hmotnosti větší než 3,5 t. 
 
 
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 II/355 a přístupové komunikace v navržené trase pro 
provádění staveb 

2. Vybudování sjezdu z místní komunikace a přístupové komunikace v navržené trase 
pro provádění staveb 

3. Výstavba infrastruktury a domů na stavebních parcelách části Z 1 a Z 2a a v další 
etapě Z 2b, Z 3 a Z 4 

4. Byla prověřena možnost realizace koridoru inženýrských sítí v šíři 10,0 m 
procházející přes plochy Z 2b, Z 3, Z 4 s ohledem na vlastnické vztahy. Toto řešení 
umožňuje výjezd ze staveniště na komunikaci II/355 na konci obce 

5. Provedení finálního povrchu komunikací a úprava veřejných prostranství 
 
Dopravní značení 
 
Dopravní značení bude provedeno v souladu se zákonem o provozu na pozemních 
komunikací 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 Hostovice je v současnosti obsloužena městskou hromadnou dopravou 
Dopravního podniku města Pardubic, autobusovou linkou Hostovice ˃ Pardubice, která má 
zastávku umístěnou u silnice II/355 ve střední části místní části. Dále je zde zajištěna 
autobusová doprava Hostovice ˃ Dašice, Pardubice ˃ Dašice, Pardubice ˃ Chrast linkami 
meziměstských autobusů. Rozmístění zastávek a docházková vzdálenost jsou vyhovující.  

Pěší a cyklistická doprava 
 
Systém komunikací pro motorová vozidla doplňuje systém pěších chodníků. Pěší doprava 
řešena samostatným pruhem pro pěší v š. min. 1,5 m podél komunikací (mimo obytné 
zóny), stezkami pro pěší, a veřejnými plochami s převažující klidovou funkcí.  
 
Zhodnocení dopravních možností lokality v souvislosti s kapacitou komunikací 
při provedení 1. etapy zástavby (neprůjezdná lokalita) 
 
V 1. etapě se uvažuje o výstavbě 53 RD (zóna Z1 a Z2a) s rodinnými domy s podlahovou 
plochou větší než 100 m2. 
Vlivem majetkoprávní situace nebude 1. a 2. etapa výstavby plynule navazovat a dojde k 
několika měsíčnímu až několika letému zpoždění, kdy bude nová výstavba 1. etapy 
napojena pouze v jednom místě na místní komunikaci. 
 
Předpokládané dopravní zatížení lokality 
 
Na stávající místní komunikaci, na kterou bude připojena 1. etapa výstavby (zóna Z1 a 
Z2a), je v současné době připojeno 10 RD původní zástavby. V zóně Z1 bude připojeno 
16 RD, které jsou již ve výstavbě. Tedy se stávajícími 10. domy, bude v rámci první etapy 
celkem připojeno 63 RD s předpokládanou podlahovou plochou větší než 100 m2, a to 
jedním příjezdem. Dle ČSN 73 6110, tab. 34 lze uvažovat, že každý RD představuje 
existenci 2 osobních vozidel. Za předpokladu, že 80 % vozidel bude odjíždět v ranních 
hodinách (mezi 6 a 8 hodinou) a vracet se v odpoledních (mezi 15 a 17 hodinou), a 
současně, že dalších 40 % vozidel z celkového počtu odjede ještě v odpoledních hodinách 
a vrátí se ve večerních hodinách (včetně návštěv), můžeme uvažovat se zatížením 
příjezdové komunikace v počtu 342,5 vozidel na profilu místní komunikace (… každá jízda 
tam i zpět). 
Vzhledem k tomu, že lokalita bude v předmětném období neprůjezdná, není nutné 
předpokládat s tranzitní dopravou skrze lokalitu. Jako cíl dopravy lze ovšem uvažovat 
parkovací plochy, kde můžeme uvažovat s příjezdem a odjezdem max. 10 osobních vozidel 
denně, tedy 20 vozidel na profilu. 
 
Celkem vozidel na profilu za 24 hodin: 363 osobních vozidel. 
 
Dle ČSN 73 6110, tab. 39 při šířce hlavního dopravního prostoru do 8,5 m je při intenzitě 
vozidel 1 100 vozidel na jeden jízdní pruh ve špičkovou hodinu úroveň kvality dopravy C, 
což představuje plynulý provoz a 13 750 vozidel za 24 hodin v jednom pruhu při plném 
zatížení místní komunikace. Saturovaný tok lze uvažovat s hodnotou až 1 500 vozidel za 
hodinu na jeden jízdní pruh. Při zástavbě 36 RD lze reálně očekávat intenzitu 114 vozidel 
ve špičkovou hodinu na jeden jízdní pruh. 
 
 



Kapacitní posouzení 
 

- Špičková hodina:      114 voz. / hod. ˂ 1100 voz. / hod. 
- Vozidel na profilu 24 hodin: 363 voz. / 24 hod. ˂ 27 500 voz./24 hod. 

 
7. ŘEŠENÍ TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY 
 
Pro vedení technické infrastruktury a napojení jednotlivých stavebních pozemků jsou 
navržena dostatečně široká veřejná prostranství. Pro měření spotřeby energií jsou na 
hranicích stavebních parcel a veřejného prostoru navrženy pilířky pro osazení měření 
spotřeb, které budou integrovány do budoucího oplocení stavebních parcel. Součástí 
pilířků se doporučuje (umožní-li to řešení vstupu na pozemek) provést i přístřešek na 
nádobu / nádoby pro TKO.  
 
Řešení technické infrastruktury v obytném souboru bude dále upřesněno v následujících 
stupních projektové dokumentace. Při následném návrhu budou dodrženy požadavky ČSN 
73 6005 - Prostorové uspořádání sítí a další platné technické normy a předpisy.  
 
Vedení inženýrských sítí jsou navržena jako podzemní, tzn. s vedením inženýrských sítí 
(kromě již stávajících) vzduchem se neuvažuje.  
 
Na okraji řešeného území je vedeno stávající nadzemní vedení vysokého napětí do 35 kV, 
které se nenavrhuje k přeložení. Přizpůsobuje se řešenému území tak, aby byla co nejméně 
omezena možnost využití území (plocha Z 1).  
 
Do území se navrhuje zavedení sdružené trasy vedení inženýrských sítí v uličních 
koridorech veřejného prostranství. Případné požadavky provozovatelů sítí (např. na 
zaokruhování) bude řešit další stupeň projektové přípravy navazující na tuto územní studii. 
Navržené inženýrské sítě v řešeném území jsou napojeny na stávající vedení / veřejné řady 
vedené územím obce. 
 
Plocha Z 2a  má připojovacími body na inženýrských sítích zavedených  do  plochy  Z 1. 
Inženýrské sítě jsou v zóně Z 2a navrženy tak, aby bylo umožněno jejich následné 
prodloužení v plochách zón Z 3 a Z 4. 
 
Plocha Z 2.a  -  délka inženýrských sítí 
 

- Vodovod    490,513 m 
- Kanalizace – splašková  467,316 m 
- Kanalizace dešťová  566,433 m 
- Plynovod    700,118 m 
- VO     672,640 m 
- Sdělovací vedení   610,037 m 

Trasy sítí technické infrastruktury 
 
Trasy sítí technické infrastruktury jsou navrženy jak pod tělesem komunikace a chodníků, 
tak v zeleném pásu přiléhajícím ke komunikacím. Napojovací body jsou navrženy na 
stávajících inženýrských sítích, jejichž průběh i možnost napojení jsou potvrzeny jejich 
provozovateli / správci. Konkrétní napojení jsou vyznačena v situaci technické 
infrastruktury. 
 
Vodovod            1576 m 
Kanalizace splašková - gravitační        1447 m 
Kanalizace splašková - výtlak           127 m 
Plynovod            1651 m 
Elektro            2500 m 
Veřejné osvětlení           1654 m  
 
Vodovod 
 
Přívod vody pro městskou část Hostovice je z veřejného vodovodu obce Žižín, a to z 
rozvodného řadu na konci obce, který je z PVC trub DN 160 mm. Rozvodné řady po místní 
části jsou provedeny z PE trub D 100, 90 a z PE D 63 mm. 
 
V místní části Hostovice jsou stávající sítě vodovodu ve správě instituce Vodovody a 
kanalizace Pardubice, a.s., která poskytla zákres vedení stávajících sítí a podmínky k 
napojení navržené lokality na stávající vodovodní řad. 
Navrhovaná lokalita bude dle podmínek VAK napojena na stávající vodovodní síť v jejich 
koncových úsecích. Navržené řešení bylo konzultováno s VAK Pardubice a.s.. 
 
Celá nově navržená vodovodní síť včetně přípojek, bude realizována na pozemcích 
vyznačených jako řešené území. Jedná se o zokruhovanou vodovodní síť, která prochází 
veřejnými pozemky v komunikacích nebo v jejich přilehlých částech. 
 
Napojovací body nově navržené vodovodní sítě na stávající vodovodní řad se nachází na 
pozemcích s p.č. 51/2 (54/1) a 594/3 v k. ú. Hostovice. V místě nových připojení bude nutné 
zjistit skutečné tlakové poměry ve vodovodní síti. 
 
Nově navrhované vodovodní řady jsou navrženy z plastového potrubí PE D 110, D 90 a    
D 63, nové vodovodní přípojky k RD jsou navrženy z plastového potrubí PE 32, ukončeny 
budou na jednotlivých pozemcích ve vodoměrných plastových šachtách DN 1000. Veškeré 
vodovodní potrubí bude uloženo v hloubce min. 1,5 m převážně pod vozovkou do pažené 
rýhy, do pískového lože tloušťky 100 mm, s jemně zrněným obsypem do výšky 300 mm 
nad vrch potrubí. Zásyp bude po vrstvách zhutněn. Celková délka nového vodovodního 
řadu PE D 63 je 67 m a PE D 90 je cca 1509 m. 
 



Zóna Z 2a - připojena v místech křižovatek přiléhajících k ploše Z 1. Řad v rámci zóny 
zaokruhován.  
 
Zdroje požární vody 
 
Územní studie řeší zdroje požární vody dle ČSN 73 0873 - Požární bezpečnost staveb - 
zásobování požární vodou. 
 
V místě nových připojení bude nutno zjistit skutečné tlakové poměry, protože již při návrhu 
stávajících řadů zde nebyla záruka tlaku pro přímý zásah (min. tlak 0,2 MPa) z hydrantů 
pro krytí vodou v případě požáru. Hydranty jsou využívány jako odběrná místa a proto 
územní plán obce zdůrazňuje péči obce o všechna odběrná místa, i z vodotečí, rybníku a 
požárních nádrží, pro krytí potřeby vody k okamžitému zásahu v případě požáru. 
 
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. 
 
Další podrobnosti budou řešeny v následujícím stupni PD a v konceptu konzultovány s 
VAK Pardubice, a.s. 
 
Kanalizace 
 
Obec má v současné době jednotnou kanalizační síť, kterou provozuje VAK Pardubice, a.s.  
 
Odpadní vody, odlehčené od dešťových vod, jsou dnes čerpány do ČSOV Žižín a dále pak 
do stokové sítě města Pardubice. Stávající kanalizační stoky místní části jsou vybudovány 
z trub PP Ultra Rib DN 300 mm.  
 
Z dřívější doby jsou také v provozu stoky dešťové kanalizace z betonových trub DN 300 s 
vyústěním do koryta vodoteče Zminka.  
 
Obcí prochází zatrubněná vodoteč s počátkem zachycujícím povrchové vody v úvozu nad 
obcí, kde jsou soustředěny extravilánové vody, dále odvádí dešťové vody z veřejných ploch 
a silniční sítě. Tato stoka podchází náhon Zminka a ústí do stávajícího slepého ramene 
Chrudimky. 
 
Navrhovaná zástavba v řešeném území bude napojena na stávající kanalizační síť, toto 
řešení je zkonzultováno s VAK Pardubice a.s., které současně s vyjádřením vydalo 
podmínky k napojení navržené lokality na stávající kanalizační řad. Podstatné je omezení 

balastních vod ve stávajících stokách. Dále byl uveden požadavek územního plánu obce, 
aby do náhonu Zminky nebyly zaúsťovány jakékoliv vody z území. 
 
Nově navržená lokalita byla podrobně zaměřena. Návrhy na vedení jak dešťové kanalizace, 
tak stok splaškové kanalizace jsou porovedeny dle poskytnutých podkladů. 
 
V západní části řešeného území (Zóna Z 1), kde se navrhuje zástavba 16-ti rodinnými 
domy, bude odkanalizování vod splaškových řešeno gravitačně do čerpací stanice s 
výtlakem do kanalizace stávající. 
 
Napojovací body navržené kanalizační sítě určené pro odvod splaškových vod na stávající 
kanalizační řad se nachází na pozemcích s p.č.51/2 a 594/3 v k.ú. Hostovice. 
 
Spádové poměry systémů stok, jak pro dešťové tak i pro splaškové vody, jsou na hranici 
využitelnosti gravitačního řešení. Kanalizace je pro řešené území navržena jako oddílná, 
tedy splašková a dešťová. 
 
 
Pro splaškovou kanalizaci se navrhuje použít stejný materiál jako u stávající stokové sítě. 
Kanalizační síť pro odvod splaškových vod je navržena z polypropylenového potrubí PP 
DN 250 a 300 (Ultra Rib 2) a napojena bude na stávající jednotný kanalizační řad vedený 
v obci. 
. 
Na lomech a na koncích navržených větví kanalizace splaškové jsou navrženy vstupní 
kanalizační šachty DN 1000. 
 
Veškeré kanalizační potrubí bude uloženo v hloubce min. 1,3 m s minimálním krytím 
potrubí 1,0 m pod vozovkou nebo v zatravněné ploše, 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. 
 
Nové kanalizační přípojky pro odvod splaškových vod od RD jsou navrženy z 
polypropylenového potrubí PP DN 150 (Ultra Rib 2) a ukončeny budou na jednotlivých 
pozemcích v kanalizačních revizních plastových šachtách min. DN 400. 
 
Celková délka nové kanalizace splaškové (gravitační) PP DN 250 je cca 366 m a 
PP DN 300 je cca 1081 m. 
Celková délka nové kanalizace splaškové (výtlak) HDPE 100 D 63 je cca 127 m pro plochu 
Z 1. 
 
Zóna Z 2a: 
- délka splaškové kanalizace z plochy Z 2a  -  467,316 m 
- umožněno prodloužení stok po plochy Z 2b, Z3 a Z4 



- v rámci plochy Z 1 vyvedena stoka mimo komunikaci na plochu Z 2 
 
Dešťové vody ze střech a ze zpevněných ploch parcel rodinných domů 
 
Dešťové vody ze střech RD budou likvidovány na pozemcích jednotlivých parcel 
 
Rozhodnutí o využití srážkových vod z parcel pro rodinné domy, bude na posouzení 
hydrogeologa a na volbě stavebníka. 
 
U navržených samostatně stojících objektů rodinných domů či dvojdomů budou dešťové 
vody likvidovány přímo na pozemcích rodinných domů 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 zpevněných ploch veřejných prostranství 
 
Dešťové vody z komunikací, zpevněných ploch veřejných prostranství a z parkovacích 
ploch navržených v řešeném území budou likvidovány vsakováním na pozemcích 
veřejných prostranství. Za tímto účelem je zpracován hydrogeologický průzkum s 
posudkem, že toto řešení je v dané lokalitě možné. 
 
Vsakování bude řešeno v zóně Z 1 akumulačními bloky přímo pod komunikací nebo 
v přilehlém veřejném prostranství. 
Vsakování v zóně Z 2a je řešeno centrálním vsakovacím zařízením ve veřejném 
prostranství. Do vsakovacího zařízení jsou dešťové vody sváděny dešťovou kanalizací 
uloženou v uličních veřejných prostranstvích. 
 
Pro dešťovou kanalizaci se navrhuje použít stejný materiál jako u stokové sítě ve stávající 
části místní části Hostovice, a to PP Ultra Rib DN 300 mm. 
 
Na lomech a na koncích navržených větví kanalizace jsou navrženy vstupní kanalizační 
šachty DN 1000. 
 
Veškeré kanalizační potrubí bude uloženo v hloubce min. 1,3 m s minimálním krytím 
potrubí 1,0 m pod vozovkou nebo v zatravněné ploše, 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. 
 
V částech území, kde není navržena dešťová stoka ani jiné zařízení pro likvidaci dešťových 
vod (Zóna Z 2b a Z3), budou vody z ploch veřejných prostranství, v souladu s řešením 
územního plánu, zasakovány do příslušných přilehlých pozemků ke zpevněným plochám, 
a to dle hydrogeologického posouzení daného místa.  
 

Plyn 
 
Zásobování rodinných domů (samostatně stojících i dvojdomů) zemním plynem se uvažuje 
pro vytápění, ohřev TeV a vaření. 
 
V lokalitě jsou stávající sítě plynovodu ve správě instituce RWE - Distribuční služby, s.r.o., 
která poskytla zákres existence vedení stávajících sítí. 
 
Napojení bude provedeno na stávající STL plynovodní rozvody v obci. Navrhovaná 
zástavba v lokalitě Hostovic bude napojena na stávající STL plynovodní síť dle podmínek 
RWE GasNet, s.r.o., a bude následně projednána v další projektové přípravě z důvodu 
rozšíření distribuční soustavy. 
 
Napojovací body navržené STL plynovodní sítě na stávající STL plynovodní síť dle 
podmínek RWE GasNet, s.r.o. se nacházejí za mateřskou školkou, na pozemcích s p.č. 
547/25 a 594/3. 
 
Celá nově navržená rozšířená plynovodní síť, tedy i s přípojkami, bude realizována na 
pozemcích na výkresech značených jako řešené území. Přípojky plynu pro jednotlivé 
rodinné domy budou provedeny z veřejného řádu do pilíře v oplocení, ve kterém bude 
umístěna regulace a měření plynu. 
 
V řešené lokalitě je nová STL plynovodní síť navržena z plastového potrubí PE D 63 (DN 
50) a napojena bude ze stávajícího plynovodního řadu STL PE D 63 (DN 50). STL přípojky 
plynu jsou navrženy PE 32. 
 
Veškeré plynovodní potrubí bude uloženo 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. 
 
Celková délka nového STL plynovodoního řadu PE 63 je cca 1651 m. 
 
Pro lokalitu na ploše Z 1 bylo zvoleno řešení  bez využití plynu. Lokalita na ploše zóny Z 
2 a (délka plynovodu pro plochu Z 2a  -  700,118 m), Z 2 b, Z 3, Z 4 je řešena s využitím 
plynu.  
 
Elektro 
 
Dle vyjádření ČEZ - Distribuce, a. s. přes řešené území v lokalitě Hostovice přechází 
nadzemní vedení VN do 35 kV. (na ploše zóny Z 1). 
 
Energetické zařízení je chráněno ochranným pásmem podle § 46 zákona č. 458/2000 Sb., 
o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně 



některých zákonů (energetický zákon) ve znění pozdějších předpisů (dále jen "energetický 
zákon"). 
 
Navrhované území v lokalitě bude dle podmínek ČEZ Distribuce, a. s. připojeno ze stávající 
stožárové trafostanice do 52 kV - TS Hostovice MŠ č. 858 400/250 kV, umístěné na parcele 
p.č. 49/2, v další projektové přípravě bude projednáno rozšíření distribuční soustavy. 
 
Napojení navržených samostatně stojících objektů RD nebo dvojdomů bude provedeno 
zemním kabelovým vedením nn, které bude přivedeno do pilířku v oplocení, kde bude 
osazen elektroměr. 
 
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 nn, 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 vrchem vedení. Zásyp bude po vrstvách zhutněn. 
 
Plocha zóny Z 1 – 16 x RD – ve výstavbě. 
Plocha zóny Z 2a předpokládá připojení 37 rodinných domů. 
 
Sdělovací vedení (veřejná komunikační síť) 
 
Dle vyjádření o existenci podzemní komunikační sítě společnosti O2 se na okrajích 
řešeného území lokality nachází podzemní vedení a zařízení veřejné komunikační sítě této 
společnosti, na které je možné napojit pokračování této sítě směrem do řešeného území. 
 
Případné vybavení území sdělovacím kabelem je řešeno jeho umístěním v zeleném pásu 
podél komunikací v hloubce 0,7 m, v chodnících v hloubce 0,5 m, v komunikaci v hloubce 
min. 1,0 m s mechanickým krytím chráničkami PE 110 mm. 

Veřejné osvětlení (VO) 
 
Řešené území v lokalitě Hostovice bude připojeno na síť VO.  
 
Veřejné osvětlení bude provedeno podél navržených místních komunikací, napojeno bude 
na stávající síť veřejného osvětlení v obci. Dle podmínek Služeb města Pardubic nesmí být 
kabelové vedení VO uloženo pod pevnými překážkami. 
 
Pokládané kabely VO budou v zeleném pásu uloženy 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. 
 
Připojovací bod zóny Z 1 je na konci stávajícího vedení místní části. 
Připojovací bod pro zónu Z 2a je na hranici zóny Z 1 na vedení zóny Z 1. 
Rozvod VO zóny Z 2 a je řešen tak aby rozvody zón Z 2 b, Z 3 a Z 4 mohl plynule navázat.  
 
Poznámka 
Před zahájením jakýchkoliv 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 jednotlivých inženýrských sítí je nutno 
dodržovat normu ČSN 73 60025 - Prostorové uspořádání sítí technického vybavení včetně 
souvisejících norem a předpisů a podmínky uživatelů dotčených sítí a zařízení. 
 
 
 
 



 



 



 
 
 



Odpadové hospodářství 
 
V navrženém obytném souboru se počítá s produkcí komunálního odpadu ve standardních 
objemech. Nádoby pro sběr komunálního odpadu produkovaného provozem jednotlivých 
rodinných domů budou o objemu 110 či 120 l, budou uloženy v přístřešku, který bude 
součástí oplocení každého RD. 
 
Interval odvozu bude shodný s četností odvozu pro celou místní část – Svoz zajišťuje fy 
Služby města Pardubic. 
 
V řešeném území je navrženo umístění sběrného místa pro kontejnery na tříděný odpad. 
Jedná se o plochu v délce 6 metrů v zóně Z 2 a u VP 1..  
 
Nakládání s odpady během výstavby bude probíhat v souladu s platnými právními předpisy 
a nařízeními. 
 
Ochrana a tvorba životního prostředí 
 
Přirozenou hranicí mezi zastavitelnou plochou zóny Z1 a regionálním biocentrem ÚSEC 914 
meandry Chrudimky je potok Zminka. Přes potok je navržena lávka zpřístupňující stávající 
sportoviště. Navazuje na chodník na severní straně plochy zóny Z1. 
 
Ochranné pásmo lesa zasahující do ploch zón Z1 a Z2a je respektováno. Plocha zóny Z1 na 
severní straně lemuje zarostlý strmý svah (nezasahuje do něho zastavitelná plocha), parcely 
respektují umístění objektů RD mimo ochranné pásmo.  
 
Na ploše zóny Z2a je v ochranném pásmu lesa navržena plocha pro relaxaci obyvatel bez 
zástavby rodinnými domy. 
 
Ochrana veřejného zdraví 
 
Výstavba na ploše zóny Z3 je podmíněna likvidací staré ekologické zátěže. Historicky zde 
byl ukládán komunální odpad, cyklicky odvážený tehdejším JZD. Předpokládá se zůstatková 
plocha 4 x 3 m (dle vyjádření ÚMO VIII). 
 
Hluková zátěž z komunikace II/355 pro plochu zóny Z3 bude řešena technickými opatřeními 
v následujícím stupni projektové přípravy (poloha, orientace obytných místností, typ oken). 
 
Ochrana kulturních hodnot 
 
Na řešeném území se nenachází kulturní památky zapsané v Ústředním seznamu kulturních 
památek. 

Dle § 23 zákona č. 20/1987 je povinnost stavebníků oznámit nález památky v průběhu 
stavebních prací. 
 
Na řešeném území každý stavebník požádá o záchranný archeologický výzkum.  
 
Civilní ochrana, zájmy MO ČR 
 
Dle požadavku vyhlášky 380/2002 a příslušné ČSN 73 9010 jsou vytvořeny předpoklady 
pro realizaci protiradiačních úkrytů u domů se suterény. 
 
Pro možnost osazení suterénu tímto způsobem byl proveden geologický průzkum. Jsou k 
dispozici 2 sondy v plochách Z1 a Z2. 
 
Popis sond HV 1 v části území Z1 
  0,0 - 0,2 - hlína tmavohnědá 
  0,2 - 0,8 - písek hlinitý 
  0,8 - 2,5 - písek střední, silně hlinitý 
  2,5 - 4,0 - písek střední 
 
  HV 2 v části území Z 2a 
  0,0 - 0,2 - ornice 
  0,2 - 0,8 - jíl prachový, pevný 
  0,8 - 3,5 - písek středně hlinitý se štěrky 
  4,0 - 4,5 - slín šedý, pevný 
 

Slínové a slínovcové podloží je překryto fluviálními písky. Podzemní voda 
byla zastižena v rozpukaných polohách slínovcového podloží, s ustálenou 
hladinou 4,5 - 2,5 m pod terénem (na kótě 236,15 - 236,70).  
Předběžný průzkum zjistil jednoduché geologické a hydrogeologické poměry. 

 
Technické parametry úkrytu 
 - je vyžadováno zapuštění krytů do terénu 1,7 m. 

- pro každou osobu 1,5 m2 podlahové plochy 
- světlá výška 2,3 m 

 - obvodové zdi 45 cm 
 - stropní deska min. 15 cm 
 
Ochrana před povodněmi 
 
Zastavitelné plochy jsou mimo záplavová území 
 
Zóna Z1           -  RT  237,16   m n.m. 
Zóna Z2 – Z4   -  RT 240,50 - 243,30  m n.m. 



Přirozeným drénem území je tok Zminka. 
Všechny dešťové vody budou vsakovány na plochách lokality – řešeného území.  
Na parcelách rodinných domů se navrhuje zachycení do akumulačních nádrží (využití jako 
užitková voda) s přepadem do vsakovacích galerií / zařízení. 
Kombinace budou odvodněny ve vsakovacích galerií a do zelených pásů podél komunikací. 
 
Řešení hlavních problémů v území 
 
Zastavitelné území odpovídá plochám v rozsahu územního plánu. 
 
Respektování ochranného pásma lesa a skupiny staletých dubů v centru lokality garantuje 
krajinný ráz území. Tímto způsobem je zajištěno pronikání krajinných formací do sídelního 
útvaru. 
 
Řešení plochy Z 2a organicky navazuje na plochu Z1 a bezkolizně umožňuje rozvoj ploch      
Z 2b, Z 3, Z4. 
 
Vztah sušící posklizňové linky společnosti AGOPOL Hostovice byl posouzen: 

- vzdálenost zdroje hluku od řešeného území  350 m 
- čas manipulace - doba denní i noční 
- akustický výkon během provozu Lw = 101 dB (A) - předpoklad 
- akustický výkon přepočtený na ekvivalentní Lw 8h = 87,2 dB(A) 
- denní limit v lokalitě  -   55 dB 
- noční limit v lokalitě  -   45 dB 

 
Posouzení předběžně provedeno podle § 12 a přílohy č. 3 nařízení vlády č. 272/2011 Sb. o 
ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací. 
Na základě předběžného modelování je záměr přípustný bez speciálních opatření. 
ÚMO VIII vlastní hlukovou studii prokazující splnění hlukových limitů. 
 
8. NÁVRH ZÁVAZNÉ REGULACE 
 
Základem návrhu funkčních, plošných a prostorových regulativů v celém řešeném území je 
vymezení plochy veřejného prostranství. 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 je dále plochou pro bydlení. 
Z uvedeného tedy vyplývá určitá konkrétnost urbanistického a architektonického řešení 
definované touto územní studií a závazné regulativy pro jednotlivé plochy v řešeném 
území. 
 
 
 

Návrh regulativů pro jednotlivé funkční plochy 
 
Plocha bydlení: 
 
funkční vymezení v ÚP: VB - bydlení individuální venkovského typu 
 
plošný rozsah:  56 209 m2 
 
ZÁVAZNÁ ČÁST: 
 
zásady regulace: 
 
podlažnost:   max. 2 NP 
 
koeficient zastavění: K = 0,4 
 
stavební čára:   

- minimální vzdálenost stavby od hranice veřejného prostoru         
3 – 11,4 m (dle grafické přílohy) 

- minimální vzdálenost domů od hranic sousedních pozemků     
3,5 m. 

 
nezastavitelná část stavebního pozemku: 

- jde o část pozemku mezi uliční a stavební čarou, dále o část 
stavebního pozemku směřujícího do volné krajiny, a část 
pozemku dotčeného ochranným pásmem 

 
střechy:    

- jednopodlažní RD - plochá, pultová (0o-10o) 
- jednopodlažní RD -  sedlová (35o - 45o) - Preferováno 

- dvoupodlažní RD - plochá, pultová (0o-10o) 
 
oplocení parcel:  hranice mezi soukromými pozemky a veřejným 
    prostranstvím je v případě ÚS Hostovice dána oplocením  
    oddělující stavební pozemky od veřejně přístupných      
    pozemků. 

 Oplocení mezi soukromými pozemky / parcelami a veřejným 
prostranstvím: 

o bude průhledné – neprůhledné oplocení je nepřípustné 
o drátěné pletivo na ocelových sloupcích s betonovou 

podhrabovou deskou 
 Výška oplocení v uliční linii nepřesáhne 1500 mm a je dána 

umístěním pilíře HUP, plynoměru, EMR, přípojkových skříní, 



pilíře se zvonkovým tablem a dopisní schránkou a v 
neposlední řadě i nikou pro nádoby na odpad – tyto mohou být 
vyzděny z plotových betonových tvárnic, stejně jako pilíře 
vstupních branek a bran na parcely 

 Oplocení mezi parcelami a oplocení zadních částí parcel může 
být různé, např. z drátěného pletiva, dřevěné - nebude 
přesahovat výšku 1,5. Pro oplocení mezi zahradami a volnou 
krajinou je vhodné využít drátěné pletivo doplněné volně 
rostoucími zelenými / živýmy ploty, nežádoucí jsou plné 
neprůhledné ploty. 

 
NEZÁVAZNÁ (DOPORUČENÁ) ČÁST: 
 
půdorys a orientace hřebene:  

- regulace se nenavrhuje 
 

hmotová řešení domů a jejich umístění na pozemcích: 
- regulováno pouze stavebními čárami na jednotlivých 

parcelách rodinných domů (dle grafické přílohy) 
 
velikost parcel:           

- v rozsahu 346 m2 - 1 355 m2  
- pro plochu Z 2a min. 500 m2 

 
materiálové a barevné řešení: 

fasády 
 
omítky ve dvou pokud možno kontrastních barvách: 

- světlá  RAL 1013.1015 nebo podobné 
- tmavá  RAL 7000-7004 nebo podobné 

 
     obklad fasády  

- režné zdivo RAL 3012 a podobné odstíny     
 

     výplně otvorů 
- dřevěné nebo plastové bílé nebo v barvách  

korespondujících s celkovým designem 
 
 střechy 

- krytina ve škálách barev šedá až tmavě hnědá 
 

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. 
 
Plochy veřejných prostranství – uliční prostory: 
 
funkční vymezení:    VP - veřejné prostranství - komunikace, zeleň 
 
plošný rozsah:     15 290 m2 
 
zásady regulace: 
 
koeficient zastavění:  K = 0,5 max. 
 
ostatní:       rozsah ploch veřejného prostranství závazný dle studie   
                                                                                                                 
Plochy veřejných prostranství – plochy rekreace a relaxace: 
 
funkční vymezení:      VP - veřejné prostranství - zeleň, hřiště 
 
plošný rozsah       5 175 m2 

 
zásady regulace: 
 
koeficient zastavění:    K = 0,5 max 
 
ostatní:         rozsah ploch veřejného prostranství závazný dle studie   
                                                                                                               
Plošný rozsah území řešený územní studií – Aktualizace ÚS 
 
- celkem plocha lokality     78 128 m2 
- z toho část Z2a (aktualizované plochy)  27 227 m2 
 
- veřejná prostranství zóna Z 2a   1123 + 1093 + 1254 m2 
                                         zóna Z 3     1 550 m2             
  
9. SPLNĚNÍ ZADÁNÍ ÚZEMNÍ STUDIE 
 
Hlavními cíli a mottem studie mělo být především vytvoření stavebních parcel o výměře 
cca min. 500 m2 pro výstavbu individuálních rodinných domů, případně dvojdomů, pro 
bydlení venkovského typu. Pro parcely rodinných domů je zajištěno připojení ne dopravní 
a technickou infrastruktur. 
 



Významným cílem studie (revize předchozí studie) bylo vyřešení bezkonfliktního 
etapovitého postupu realizace infrastruktury a vlastních rodinných domů v jednotlivých 
zónách, při zajištění dopravního připojení území ve fázi: 

 
- během výstavby infrastruktury a rodinných domů 
- po dokončení výstavby 

 
Vyjmenované cíle jsou územní studií beze zbytku splněny. Zpracovatele informoval 
všechny vlastníky dotčených pozemků o navrženém řešení a projednal jej 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. 
 
10. PROJEDNÁNÍ 
 
Tato územní studie je zpracována pro uvedení do souladu požadavků investorů v území 
probíhající a připravované výstavby a příslušných územně plánovacích dokumentací. 
V rámci probíhající výstavby a přípravy výstavby v území jsou veškeré činnosti a postupy 
konsultovány a schvalovány dotčenými účastníky příslušných povolovacích řízení. Tato 
územní studie je proto v souladu s požadavky všech dotčených institucí, orgánů a 
organizací. 
 

Byla projednána koordinace mezi probíhající výstavbou zóny Z1 a připravované výstavby 
zóny Z2a. Byly vyřešeny majetkoprávní vztahy zejména s ohledem na umístění příjezdové 
komunikace pro zónu Z1, která bude sloužit i jako příjezdová komunikace pro zóna Z2a. 
V rámci výstavby zóny Z1 byly realizovány vedení inženýrských sítí, ze kterých jsou 
vysazeny odbočky, případně jsou pod novou příjezdovou komunikací osazena prostupová 
potrubí, pro připojení zóny z2a, a následně zón Z2b, Z3 a Z4. 
 
Připomínka vlastníka nemovitosti pč. st. 11/1, 11/2, 74, p. č. 56/1 a 666/4 v k. ú. Hostovice u 
Pardubic – realizací zóny Z2a bude výše uvedená nemovitost zbavena přístupu od jihu, na 
pozemek p. č. 56/1 a 666/4. 
- Přístup přes pozemky zóny Z2a, k výše uvedené nemovitosti, nebyl s vlastníky pozemků 

zóny Z2a nikdy sjednán 
- Výše uvedená nemovitost je v současné době přístupná v celém svém rozsahu z veřejného 

prostranství na pozemku p. č. 547/1 
 
 

- Výše uvedená nemovitost je v současné době přístupná v celém svém rozsahu z veřejného 
prostranství na pozemku p. č. 547/1 
 
 
 
 
 
 
 



- Vlastník výše uvedené nemovitosti dostal v rámci projednání řešení této územní studie od 
vlastníků pozemků zóny Z2a nabídku k řešení druhého připojení jeho nemovitosti od jihu 
formou přístupu z nově plánované komunikace zóny z2a přístupovým koridorem š. cca 5 
m od jihu mezi parcelami RD 

 
 
 
 
 
 
 

                            
 
 
 
 
 
 
 

- Vlastník výše uvedené nemovitosti má dále možnost řešit druhéhé připojení jeho 
nemovitosti od jihovýchodu formou přístupu z nově plánované komunikace zóny z2a 
přes pozemek p. č. 57, kde bude třeba s vlastníkem tohoto pozemku sjednat příslušné 
dohody o právech přístupu, uložení případných sítí technické a dopravní 
infrastruktury, a případné dohody o vyrovnání 

 
 
 
 
 

            



  
 



Připomínky občanů k územní studii z 22. 02. 2022 
 

- vlastníkům pozemků byly poskytnuty informace o zpracovávané územní studii 
 

 

 
 



 
 
 

 
 
 



- územní studie je zpracována na základě požadavků investorů (vlastníků pozemků) zóny Z2a, 
do řešení zón Z1, Z2b, Z3 a Z4 se nezasahuje, tyto partie se ponechávají v souladu s předchozí 
urbanistickou studií z 04. 2017 zpracovanou fy ADAM PRVNÍ s. r. o. 

- zóna Z1 je ve výstavbě – investor zóny Z1 a Z2a uzavřely nutné dohody pro koordinaci 
výstavby v obou zónách 

- změny provedené v této studii v zóně Z2a korespondují s dohodami investorů zón Z1 a Z2a 
týkající se koordinace výstavby, a to při zachování koncepce stanovené předchozí studií z 04. 
2017 zpracovanou fy ADAM PRVNÍ s. r. o. 

- změny provedené v této studii v zóně Z2a jsou provedeny tak, aby vazby mezi zónami Z2a a 
Z2b odpovídali koncepci předchozí studie. Napojovací místa technické a dopravní 
infrastruktury jsou z hlediska prostorového i kapacitního řešení zachovány. Pro vlastníky 
pozemků zón Z2a, Z3 a Z4 nedochází ke změnám oproti předchozí studii z 04. 2017 
zpracované fy ADAM PRVNÍ s. r. o.  

- tato studie přejímá dopravní řešení studie předchozí z 04. 2017 zpracované fy ADAM PRVNÍ 
s. r. o. . Řešení zahrnuje dva příjezdy, jeden od severu po stávající komunikaci na pozemcích 
p. č. 49/5, 49/7, 51/2 a 547/36 a druhá od východu z komunikace II/355 Hostovice – 
Úhřetická Lhota.    

- Pro ověření možnosti realizovat výstavbu v zónách Z1 a Z2a s připojením na technickou a 
dopravní infrastrukturu v jednom bodě na rozhraní pozemků p. č. 51/2 a 54/4 byla věc 
konsultována s dotčenými správci IS (vzhledem k tomu, že zóna Z1 prošla povolením stavby 
a výstavba probíhá, proběhly konsultace v úrovni projednání konceptu PD pro územní 
rozhodnutí pro zónu Z2a označovanou jako Lokalita Dubinka), a bylo provedeno ověření 
dopravní obslužnosti výpočtem. 
 

 
 



 
 

 
 



 
 
 
 

      
 
 



 
 

- pro zóny Z2a, Z3 a Z4 je touto studií převzato řešení předchozí studie z 04. 2017 zpracované 
fy ADAM PRVNÍ s. r. o.. Vlastníci těchto pozemků mají možnost, v případě, že se rozhodnou 
realizovat investice na svých pozemcích, tyto investice provést v souladu s touto studií, nebo 
zajistit další revizi studie, dle svých požadavků. Obdobně, jako investoři zóny Z2a zajišťují 
revizi obsaženou v této studii, a obdobně, jako investoři zóny Z1 zajistili zpracování původní 
studie z 04. 2017 zpracovanou fy ADAM PRVNÍ s. r. o.  

- řešení přístupu na pozemek p.č. 56/1 v k. ú. Hostovice u Pardubic je popsáno výše 
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