
Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava 

Fakulta stavební 

Katedra městského inženýrství 

Letohrad – územní studie lokality „Nad Bažantnicí“ 

Letohrad - Territorial studies of locality „Nad Bažantnicí“ 

Student:                                                                               David Vacek 

Vedoucí bakalářské práce:                                    Ing. Ivona Komárová 

Ostrava 2014 

  





 
 

 
  



 

Prohlašuji, že jsem celou bakalářskou práci včetně příloh vypracoval samostatně pod vedením 

vedoucího bakalářské práce a uvedl jsem všechny použité podklady a literaturu.  

 

V Ostravě dne………………….....                                             ………………………………..  

 

podpis studenta 

  



 

Prohlašuji: 

 

  Byl jsem seznámen s tím, že na moji bakalářskou práci se plně vztahuje zákon 

 č. 121/2000 Sb. – autorský zákon, zejména § 35 – užití díla v rámci občanských 

 a náboženských obřadů, v rámci školních představení a užití díla školního a § 60 – 

 školní dílo.  

 Beru na vědomí, že Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava (dále jen 

 VŠB-TUO) má právo nevýdělečně ke své vnitřní potřebě bakalářskou práci užít 

 (§ 35 odst. 3).  

 Souhlasím s tím, že údaje o bakalářské práci budou zveřejněny v informačním 

 systému VŠBTUO.  

 Bylo sjednáno, že s VŠB-TUO, v případě zájmu z její strany, uzavřu licenční smlouvu 

 s oprávněním užít dílo v rozsahu § 12 odst. 4 autorského zákona.  

 Bylo sjednáno, že užít své dílo – bakalářskou práci nebo poskytnout licenci k jejímu 

 využití mohu jen se souhlasem VŠB-TUO, která je oprávněna v takovém případě 

 ode mne požadovat přiměřený příspěvek na úhradu nákladů, které byly VŠB-TUO 

 na vytvoření díla vynaloženy (až do jejich skutečné výše).  

 Beru na vědomí, že odevzdáním své práce souhlasím se zveřejněním své práce podle 

 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů 

 (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, bez ohledu na výsledek 

 její obhajoby.  

 

V Ostravě ........................................ 

  



Anotace 

 

 David Vacek, Letohrad – územní studie lokality „Nad Bažantnicí“ 

 VŠB-TU Ostrava, Fakulta stavební, Katedra městského inženýrství  

 Ostrava 2015 

 Počet stran: 55 

 Vedoucí bakalářské práce: Ing. Ivona Komárová  

 

Cílem bakalářské práce je vypracovat územní studii zástavby lokality „Nad 

Bažantnicí“. Studie navrhuje prostorové uspořádání pozemků pro bydlení s ohledem na limity 

využití území a veškeré urbanistické a technické podmínky. Součástí řešení je napojení na 

dopravní a technickou infrastrukturu města a vymezení ploch veřejných prostranství.  

 

Výsledkem této bakalářské práce je návrh variantního řešení rozvržení území, přičemž 

pro vybranou variantu je zpracován návrh dopravní a technické infrastruktury. Nedílnou 

součástí práce je orientační ekonomické zhodnocení.  

 

Klíčová slova: územní studie, limity využití území, dopravní infrastruktura, technická 

infrastruktura, zástavba rodinnými a bytovými domy. 

 

 

Annotation 

 

 David Vacek, Letohrad - Territorial studies of locality „Nad Bažantnicí“ 

 VŠB-TU Ostrava, Faculty of building, Department of Civil Engineering 

 Ostrava 2015 

 Number of pages: 55 

 Supervisor of the bachelor thesis: Ing. Ivona Komárová 

The aim of this bachelor thesis is to make a territorial study of housing estate of 

location „Nad Bažantnicí“. The study proposes a spatial arrangement of land for housing with 

respect to land use limits and all urban and technical conditions. The solution includes 

connections to transport and technical infrastructure of the city and the delimitation of areas 

of public spaces. 



 

 The result of this bachelor thesis is the proposal of the variant solution, where for the 

selected variant there is a proposal of transport and technical infrastructure. An integral part 

of the work is indicative economic evaluation. 

 

Keywords: territorial studies, limits land use, transport infrastructure, technical infrastructure, 

development of family and residential houses. 

  



Seznam zkratek a symbolů 

 

ATS ……….. Automatická tlaková stanice 

BI …………. Plochy bydlení - městské a příměstské 

b. j. ………...  Bytová jednotka 

ČOV ………. Čistírna odpadních vod 

ČSN ……….. Česká technická norma 

EVL ……….. Evropsky významná lokalita 

k. ú. ……….. Katastrální území 

MC ………... Místní biocentrum 

MHD …….... Městská hromadná doprava  

MO2 ………. Komunikace místní obslužná dvoupruhá 

MK ………... Místní biokoridor 

NN ………… Vedení nízkého napětí 

ORP ………. Obec s rozšířenou působností 

OV ………… Občanská vybavenost 

PP …………. Přírodní památka 

PZ ………… Památková zóna 

SO ………… Správní obvod 

STL ………. Středotlaký plynovod 

SV ………… Severovýchod 

TI …………. Technická infrastruktura 

ÚP ………… Územní plán 

ÚSES ……... Územní systém ekologické stability 

VN ………… Vedení vysokého napětí 

VTL ………. Vysokotlaký plynovod 

ZCHÚ …….. Zvlášť chráněné území 

ZO ………… Plochy zeleně 

  



Obsah 

1. Úvod ................................................................................................................................. 12 

2. Rekapitulace teoretických východisek ............................................................................. 13 

2.1 Základní definice a pojmy ......................................................................................... 13 

2.1.1 Urbanismus ......................................................................................................... 13 

2.1.2 Udržitelný rozvoj ................................................................................................ 13 

2.1.3 Cíle územního plánování .................................................................................... 13 

2.1.4 Územně plánovací podklady .............................................................................. 14 

2.1.5 Územně analytické podklady ............................................................................. 14 

2.1.6 Územní studie ..................................................................................................... 14 

2.1.7 Územní plán ....................................................................................................... 14 

2.1.8 Zastavěné území ................................................................................................. 15 

2.1.9 Katastr nemovitostí ............................................................................................ 15 

2.1.10 Plochy bydlení .................................................................................................... 15 

2.1.11 Plochy veřejných prostranství ............................................................................ 15 

2.1.12 Plochy technické infrastruktury ......................................................................... 16 

2.1.13 Vzájemné odstupy staveb ................................................................................... 16 

2.1.14 Sdružená trasa .................................................................................................... 16 

2.1.15 Společná trasa ..................................................................................................... 16 

2.1.16 Místa pro přecházení .......................................................................................... 16 

2.1.17 Hlavní dopravní prostor ..................................................................................... 17 

2.1.18 Přidružený prostor .............................................................................................. 17 

2.1.19 Zklidněná komunikace ....................................................................................... 17 

2.1.20 Rozhledové pole a rozhledové trojúhelníky ....................................................... 17 

3. Základní informace o městě ............................................................................................. 18 

3.1 Základní údaje ........................................................................................................... 18 

3.2 Historie města ............................................................................................................ 18 

3.3 Širší vztahy města ...................................................................................................... 19 

3.4 Bydlení ve městě ....................................................................................................... 20 

3.5 Občanská vybavenost ................................................................................................ 21 

3.6 Přírodní a historická vybavenost ............................................................................... 22 

3.7 Dopravní infrastruktura ............................................................................................. 23 

3.7.1 Silniční doprava .................................................................................................. 23 

3.7.2 Železniční doprava ............................................................................................. 24 

3.7.3 Městská hromadná doprava ................................................................................ 24 



3.7.4 Cyklistická doprava ............................................................................................ 24 

4. Základní informace o území ............................................................................................. 25 

4.1 Životní prostředí ........................................................................................................ 25 

4.2 Limity v území ........................................................................................................... 25 

4.3 Širší vztahy v území .................................................................................................. 26 

5. Návrh území ..................................................................................................................... 27 

5.1 1. varianta rozvržení území ....................................................................................... 27 

5.2 2. varianta rozvržení území ....................................................................................... 28 

5.3 Zhodnocení variant .................................................................................................... 29 

6. Průvodní zpráva ................................................................................................................ 30 

6.1 Identifikační údaje ..................................................................................................... 30 

6.1.1 Údaje o stavbě .................................................................................................... 30 

6.1.2 Údaje o žadateli .................................................................................................. 30 

6.1.3 Údaje o zpracovateli dokumentace..................................................................... 30 

6.2 Údaje o území ............................................................................................................ 30 

6.2.1 Rozsah řešeného území ...................................................................................... 30 

6.2.2 Dosavadní využití a zastavěnost území .............................................................. 31 

6.2.3 Údaje o ochraně území podle jiných právních předpisů .................................... 31 

6.2.4 Údaje o odtokových poměrech ........................................................................... 31 

6.2.5 Údaje o souladu s územně plánovací dokumentací, s cíli a úkoly územního 

plánování ............................................................................................................ 31 

6.2.6 Údaje o dodržení obecných požadavků na využití území .................................. 32 

6.2.7 Údaje o splnění požadavků dotčených orgánů ................................................... 32 

6.2.8 Seznam pozemků a staveb dotčených umístěním stavby ................................... 32 

6.3 Údaje o stavbě ........................................................................................................... 32 

6.3.1 Nová stavba nebo změna dokončené stavby ...................................................... 32 

6.3.2 Účel užívání stavby ............................................................................................ 32 

6.3.3 Trvalá nebo dočasná stavba ................................................................................ 32 

6.3.4 Údaje o ochraně stavby podle jiných právních předpisů .................................... 33 

6.3.5 Údaje o dodržení technických požadavků na stavby a obecných technických  

požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání staveb .................................. 33 

6.3.6 Údaje o splnění požadavků dotčených orgánů a požadavků vyplývajících z 

jiných  právních předpisů ................................................................................... 33 

6.3.7 Navrhované kapacity stavby .............................................................................. 33 

6.3.8 Základní předpoklady výstavby ......................................................................... 33 

6.3.9 Orientační náklady stavby .................................................................................. 34 

7. Souhrnná technická zpráva ............................................................................................... 35 



7.1 Popis území stavby .................................................................................................... 35 

7.1.1 Charakteristika stavebního pozemku ................................................................. 35 

7.1.2 Výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů ............................................. 35 

7.1.3 Stávající ochranná a bezpečnostní pásma .......................................................... 35 

7.1.4 Poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod. ............ 35 

7.1.5 Vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové  

poměry v území .................................................................................................. 36 

7.1.6 Požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin ................................................ 36 

7.1.7 Požadavky na maximální zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků 

určených k plnění funkce lesa ............................................................................ 36 

7.1.8 Územně technické podmínky ............................................................................. 36 

7.2 Celkový popis stavby ................................................................................................. 37 

7.2.1 Účel užívání stavby, základní kapacity funkčních jednotek .............................. 37 

7.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení ................................................... 37 

7.2.3 Základní technický popis staveb ........................................................................ 38 

7.2.4 Technická a technologická zařízení ................................................................... 41 

7.2.5 Požárně bezpečnostní řešení ............................................................................... 41 

7.2.6 Zásady ochrany stavby před negativními účinky vnějšího prostředí ................. 41 

7.3 Dopravní řešení .......................................................................................................... 42 

7.3.1 Popis dopravního řešení ..................................................................................... 42 

7.3.2 Napojení území na stávající dopravní infrastrukturu ......................................... 42 

7.3.3 Doprava v klidu. ................................................................................................. 42 

7.4 Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav ....................................................... 44 

8. Ekonomické zhodnocení .................................................................................................. 45 

9. Závěr ................................................................................................................................. 49 

10. Seznam použité literatury ................................................................................................. 50 

11. Seznam tabulek ................................................................................................................ 52 

12. Seznam obrázků ............................................................................................................... 53 

13. Seznam příloh ................................................................................................................... 54 

14. Seznam výkresové části ................................................................................................... 55 

 

 



12 

 

1. Úvod 

 

Cílem mé bakalářské práce je vypracování územní studie v lokalitě „Nad Bažantnicí“. 

Lokalita se nachází ve městě Letohradu, přesněji na jejím severním okraji. Řešená plocha je 

ze dvou stran ohraničena lesem, z východu komunikací druhé třídy č. II/360 a z jihu 

Bažantnickou alejí vedoucí k přírodní památce Bažantnici, která s územím taktéž sousedí.  

 

Ve změně územního plánu města Letohradu z 10. 9. 2014 je území vymezeno jako 

změna na plochy bydlení BI (označeno jako Z10L), změna na plochy zeleně ZO (označeno 

Z22L) a změna na plochy technické infrastruktury TI (označeno Z21L). Veškeré pozemky 

jsou nezastavěné. 

 

Předmětem mé práce je vyhodnocení stávajícího stavu za pomocí všech dostupných 

podkladů jako např. územního plánu města Letohradu, informací poskytnutých od správců sítí 

a Městského úřadu v Letohradě. Dále shrnutí majetkoprávní situace, situace širších vztahů a 

navržení variantního řešení návrhu zastavění území. Po zhodnocení a výběru vhodnější 

varianty bylo předmětem další činnosti následné vypracování především dopravní a technické 

infrastruktury.  

 

Během práce dodržuji veškeré technické a urbanistické zásady s cílem navrhnout 

co nejdůkladněji a nejekonomičtěji zástavbu izolovanými rodinnými domy, dvojdomy, 

řadovými domy a bytovými domy včetně vymezení ploch veřejného prostranství. Následuje 

návrh dopravní a technické infrastruktury vybrané varianty a její orientační ekonomické 

zhodnocení. 
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2. Rekapitulace teoretických východisek 

 

 

2.1  Základní definice a pojmy 

 

2.1.1 Urbanismus 

Urbanismus je architektonickou disciplínou, která aplikuje metody, postupy a činnosti 

k harmonickému usměrnění lidského osídlení. Používá se jako nástroj v územním plánování 

při řešení zástavby měst, obcí a krajin. Urbanismus je vědním oborem, který řeší nejen 

problémy technické, ale i výtvarné a estetické. Hlavním cílem urbanismu je koordinace ploch, 

prostorů a objektů území pro dosažení optimálního výsledku podle předem definovaných 

požadavků. Jedná se především o požadavky ekonomicky, esteticky a ekologicky vhodné 

k využití území s vytvořením příznivého životního prostředí člověka a ostatních organizmů.  

 

 Mezi nástroje urbanistické tvorby patří jednoduché urbanistické prvky, ale i složitější 

základní urbanistické soubory. K hlavním tvůrčím syntetickým metodám urbanismu patří 

urbanistická kompozice. Urbanistické prvky rozlišujeme na přírodní, umělé, statické 

a dynamické.
1
  

 

2.1.2 Udržitelný rozvoj 

Jedná se o vztah člověka a přírody, respektive schopnost přírodních zdrojů uspokojit 

potřeby rostoucí lidské populace a je základním tématem udržitelného rozvoje již od 19. stol.  

 

 Na počátku devadesátých let 20. stol se ustálila dnes již všeobecně přejímaná definice, 

nyní přejatá i do našeho stavebního zákona, podle které udržitelný rozvoj uspokojuje potřeby 

současné generace, aniž by ohrožoval podmínky života budoucích generací.
2
  

 

2.1.3 Cíle územního plánování 

Cílem územního plánování je vytvářet předpoklady pro výstavbu a pro udržitelný 

rozvoj území, které spočívají ve vyváženém vztahu podmínek pro příznivé životní prostředí, 

                                                 

 
1
 HASÍK, O. Územní plánování: Pro rozsah studia jednoho ročníku. Ostrava: Vysoká škola báňská - Technická 

univerzita, 2003, 96 s. ISBN 80-248-0282-1. 
2
 MAIER, Karel. Územní plánování a udržitelný rozvoj. 1. vyd. Praha: ABF - Arch, 2008, 100 s. ISBN 978-80-

86905-47-1. 
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pro hospodářský rozvoj a pro soudržnost společenství obyvatel území a který uspokojuje 

potřeby současné generace, aniž by ohrožoval podmínky života generací budoucích. 
3
 

 

2.1.4 Územně plánovací podklady 

Územně plánovací podklady tvoří územně analytické podklady, které zjišťují a 

vyhodnocují stav a vývoj území a územní studie, které ověřují možnosti a podmínky změn v 

území. Slouží jako podklad k pořizování politiky územního rozvoje, územně plánovací 

dokumentace, jejich změně a pro územní rozhodování. 
4
 

 

2.1.5 Územně analytické podklady 

Územně analytické podklady obsahují zjištění a vyhodnocení stavu a vývoje území, 

jeho hodnot, omezení změn v území z důvodu ochrany veřejných zájmů, vyplývajících z 

právních předpisů nebo stanovených na základě zvláštních právních předpisů nebo 

vyplývajících z vlastností území, záměrů na provedení změn v území, zjišťování a 

vyhodnocování udržitelného rozvoje území a určení problémů k řešení v územně plánovací 

dokumentaci.
5
  

 

2.1.6 Územní studie 

Územní studie navrhuje, prověřuje a posuzuje možná řešení vybraných problémů, 

případně úprav nebo rozvoj některých funkčních systémů v území, například veřejné dopravní 

a technické infrastruktury, územního systému ekologické stability ÚSES, které by mohly 

značně ovlivňovat nebo podmiňovat využití a uspořádání území nebo jejich vybraných částí.
6
  

 

2.1.7 Územní plán 

Územní plán stanovuje základní koncepci rozvoje území obce, ochrany jeho hodnot, 

jeho plošného a prostorového uspořádání, uspořádání krajiny a koncepci veřejné 

infrastruktury Vymezuje zastavěné území, plochy a koridory, zejména zastavitelné plochy a 

plochy vymezené ke změně stávající zástavby, k obnově nebo opětovnému využití 

                                                 

 
3
 Zákon č.183/2006 Sb., O územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), strana 7, dostupné z: 

https://portal.gov.cz/app/zakony/zakon.jsp?page=0&nr=183~2F2006&rpp=15#seznam 
4
 Zákon č.183/2006 Sb., O územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), strana 22, dostupné z: 

https://portal.gov.cz/app/zakony/zakon.jsp?page=0&nr=183~2F2006&rpp=15#seznam 
5
 Tamtéž. 

6
 Zákon č.183/2006 Sb., O územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), strana 25, dostupné z: 

https://portal.gov.cz/app/zakony/zakon.jsp?page=0&nr=183~2F2006&rpp=15#seznam 
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znehodnoceného území, pro veřejně prospěšné stavby, pro veřejně prospěšná opatření a pro 

územní rezervy a stanoví podmínky pro využití těchto ploch a koridorů. 
7
 

 

2.1.8 Zastavěné území 

Na území obce se vymezuje jedno případně více zastavěných území. Hranici jednoho 

zastavěného území tvoří čára vedená po hranici parcel, ve výjimečných případech ji tvoří 

spojnice lomových bodů stávajících hranic nebo bodů na těchto hranicích. 
8
 

 

2.1.9 Katastr nemovitostí 

Katastr nemovitostí je veřejný seznam, který obsahuje soubor údajů o nemovitých 

věcech vymezených katastrálním zákonem zahrnující jejich soupis, popis, jejich geometrické 

a polohové určení a zápis práv k těmto nemovitostem. 
9
 

 

2.1.10 Plochy bydlení 

Plochy bydlení se obvykle samostatně vymezují za účelem zajištění podmínek pro 

bydlení v kvalitním prostředí, umožňujícím nerušený a bezpečný pobyt a každodenní rekreaci 

a odpočinek obyvatel, dostupnost veřejných prostranství a občanského vybavení.
10

  

 

2.1.11 Plochy veřejných prostranství 

Plochy veřejných prostranství zahrnují zpravidla stávající a navrhované pozemky 

jednotlivých druhů veřejných prostranství a další pozemky související dopravní a technické 

infrastruktury a občanského vybavení, slučitelné s účelem veřejných prostranství. Pro každé 

dva hektary zastavitelné plochy bydlení, rekreace, občanského vybavení anebo smíšené 

obytné se vymezuje s touto zastavitelnou plochou související plocha veřejného prostranství o 

výměře nejméně1000 m2, do této výměry se nezapočítávají pozemní komunikace.
11

  

 

                                                 

 
7
 Zákon č.183/2006 Sb., O územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), strana 37, dostupné z: 

https://portal.gov.cz/app/zakony/zakon.jsp?page=0&nr=183~2F2006&rpp=15#seznam 
8
 Zákon č.183/2006 Sb., O územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), strana 47, dostupné z: 

https://portal.gov.cz/app/zakony/zakon.jsp?page=0&nr=183~2F2006&rpp=15#seznam 
9
 Zákon č. 256/2013 Sb., Katastrální zákon, strana 1, dostupné z: 

https://portal.gov.cz/app/zakony/zakonPar.jsp?idBiblio=80383&fulltext=katastr~C3~A1ln~C3~AD~20z~C3~A

1kon&rpp=15#local-content 
10

 Vyhláška č. 501/2006 Sb., O obecných požadavcích na využívání území, strana 4, dostupné z: 

https://portal.gov.cz/app/zakony/zakonPar.jsp?idBiblio=63140&nr=501~2F2006&rpp=15#local-content 
11

 Vyhláška č. 501/2006 Sb., O obecných požadavcích na využívání území, strana 5, dostupné z: 

https://portal.gov.cz/app/zakony/zakonPar.jsp?idBiblio=63140&nr=501~2F2006&rpp=15#local-content  
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2.1.12 Plochy technické infrastruktury 

Plochy technické infrastruktury zahrnují zejména pozemky vedení, staveb a s nimi 

provozně související zařízení technického vybavení, například vodovodů, vodojemů, 

kanalizace, čistíren odpadních vod, staveb a zařízení pro nakládání s odpady, trafostanic, 

energetických vedení, komunikačních vedení veřejné komunikační sítě, elektronických 

komunikačních zařízení veřejné komunikační sítě a produktovodů. Součástí těchto ploch 

mohou být i pozemky související dopravní infrastruktury. 
12

 

 

2.1.13 Vzájemné odstupy staveb 

Je-li mezi rodinnými domy volný prostor, vzdálenost mezi nimi nesmí být menší než 7 

m a jejich vzdálenost od společných hranic pozemků nesmí být menší než 2 m. Ve zvlášť 

stísněných územních podmínkách může být vzdálenost mezi rodinnými domy snížena až 

na 4 m, pokud v žádné z protilehlých stěn nejsou okna obytných místností. 
13

 

 

2.1.14 Sdružená trasa 

Směrově a výškově koordinované sjednocení minimálně dvou podzemních sítí 

uložených do kolektoru, technické chodby, technického kanálu nebo formou suterénních 

rozvodů. 
14

 

 

2.1.15 Společná trasa 

Směrově a výškově koordinované sjednocení podzemních sítí technického vybavení, 

ukládaných do společného výkopu.
15

  

 

2.1.16 Místa pro přecházení 

Místa pro přecházení jsou stavebně upravené úseky místní komunikace, které 

usnadňuji přecházení chodců přes komunikaci. Místa pro přecházení vytvářejí pro chodce 

častější možnost přechodu přes komunikaci, nenahrazují ale přechody pro chodce. 
16

 

 

                                                 

 
12

 Vyhláška č. 501/2006 Sb., O obecných požadavcích na využívání území, strana 7, dostupné z: 

https://portal.gov.cz/app/zakony/zakonPar.jsp?idBiblio=63140&nr=501~2F2006&rpp=15#local-content 
13

 Vyhláška č. 501/2006 Sb., O obecných požadavcích na využívání území, strana 18, dostupné z: 

https://portal.gov.cz/app/zakony/zakonPar.jsp?idBiblio=63140&nr=501~2F2006&rpp=15#local-content 
14

 ČSN 73 6005 Prostorové uspořádání sítí technického vybavení 
15

 ČSN 73 6005 Prostorové uspořádání sítí technického vybavení 
16

 ČSN 73 6110 Projektování místních komunikací 
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2.1.17 Hlavní dopravní prostor 

Část prostoru místní komunikace u komunikací funkčních skupin A, B a C s 

postranními obrubníky vymezená vnějším okrajem bezpečnostního odstupu, u komunikací 

bez postranních obrubníků vymezená šířkou mezi vodicím nebo záchytným bezpečnostním 

zařízením, u komunikací bez těchto zařízení vymezená šířkou koruny komunikace.
17

  

 

2.1.18 Přidružený prostor 

Část prostoru místní komunikace mezi hlavním dopravním prostorem a vnějším 

okrajem prostoru místní komunikace. Je využíván statickou i dynamickou dopravou a 

zejména chodci a cyklisty. Je to prostor nad přidruženými pruhy, pásy nebo chodníky včetně 

zeleně, pokud se nejedná o postranní pás, jehož šířka je větší než 8,00 m, popř. 3,00 m.
18

  

 

2.1.19 Zklidněná komunikace 

Komunikace navržená, či upravená podle principů dopravního zklidňování s užitím 

zklidňujících prvků, jako například zvýšených pásů nebo zatravněných ostrůvků. Jedná se 

především o komunikace funkčních skupin Ca D, případně i B (např. průjezdní úseky silnic 

obcemi). Řeší se podle zvláštních předpisů.
19

  

 

2.1.20 Rozhledové pole a rozhledové trojúhelníky 

Řidič vozidla, přijíždějící ke křižovatce po vedlejší komunikaci, musí mít rozhled, 

který mu umožní včas zjistit uspořádání přednosti v jízdě určené dopravním značením, aby 

měl možnost reagovat snížením rychlosti nebo zastavením vozidla před křižovatkou. 

 

 Vzdálenost pro zastavení se rovná délce rozhledu pro zastavení na silnicích podle ČSN 

73 6101 a na místních komunikacích podle ČSN 73 6110. Na rozhledovém poli nesmí být 

překážky, jako například domy, neprůhledné vysoké ploty a podobně, které by bránily 

přímému rozhledu z rozhledového bodu vozidla na celou plochu dopravní značky v celé délce 

okraje rozhledového pole v ose příslušného jízdního pruhu. Ojedinělé překážky podle se 

neuvažuji. 
20

 

  

                                                 

 
17

 ČSN 73 6110 Projektování místních komunikací 
18

 ČSN 73 6110 Projektování místních komunikací 
19

 ČSN 73 6110 Projektování místních komunikací 
20

 ČSN 73 6102 Projektování křižovatek na pozemních komunikacích 
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3. Základní informace o městě 

 

 

3.1  Základní údaje 

 

Kraj: Pardubický 

Okres: Ústí nad Orlicí 

Obec s rozšířenou působností: Žamberk 

Katastrální výměra: 2409 ha 

PSČ: 561 51 

 

Město Letohrad se nachází v podhůří Orlických hor v nadmořské výšce 372 m n. m. 

Počet obyvatel stoupal až do roku 1997, kdy zde žilo 6336 obyvatel, od té doby růst počtu 

obyvatel stagnuje. K 1. 1. 2014 byl počet obyvatel města 6316. 

 

 Starostou města je Petr Fiala. Nejvyšším samosprávním orgánem města je 

zastupitelstvo, které bylo zvoleno v listopadu 2014 a má 21 členů. 

 

 

3.2  Historie města 

 

Nejstarší zmíňka o hradu je z roku 1308, o městečku 1513. V 17. století za hraběte 

H. J. Vitanovského z Vlčkovic se město rozrostlo, v letech 1680 - 1685 byl přestavěn zámek 

a postaven kostel sv. Václava s honosnou štukovou výzdobou přesahující regionální význam. 

Hrabě Vitanovský také založil šest cechů, zrušil robotu a založil špitál pro staré a chudé lidi. 

V 18. století byl na náměstí postaven monumentální morový sloup, v letech 1734 - 1736 

barokní kaple sv. Jana Nepomuckého nad městem. V 19. století vznikal zámecký park 

s mnoha vzácnými rostlinami (např. kandík psí zub - kvete počátkem dubna). Od první 

poloviny 19. století se Kyšperku říkalo "sirkařský". Rozmohla se zde výroba sirek a to ještě 

o dva roky dříve než v Sušici. Roku 1874 přijel do Kyšperka první vlak a následoval vznik 

dřevařského a textilního průmyslu. Dnes důležitá železniční křižovatka s mezinárodním 

provozem. V roce 1950 došlo ke sloučení Kyšperka s okolními obcemi a nově vzniklý celek 
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byl pojmenován Letohrad. V současnosti převažuje elektrotechnický průmysl. Ve 21. století 

se město bouřlivě rozvíjí, vznikají jak nové obytné čtvrti, tak i průmyslová oblast živě roste.
21

 

 

 

3.3  Širší vztahy města 

 

Město Letohrad se nachází v Pardubickém kraji v SO ORP Žamberk, 10 km 

severovýchodně od okresního města Ústí nad Orlicí, 6 km jižně od města Žamberk, 6km 

severozápadně od obce Verměřovice a 4km jihozápadně od obce Šedivec. Vzdálenost 

k hranici s Polskem je přibližně 13km. V blízkosti asi 8km od Letohradu se nachází 

významná regionální rekreační oblast a to Pastvinská přehrada. 

 

 Letohrad sousedí s obcemi Lukavice, Šedivec, Mistrovice, Verměřovice, 

Dolní Dobrouč, Hnátnice a Písečná. 

 

 Město je členem sdružení obcí Orlicko, které v současné době sdružuje 31 obcí 

v celkové rozloze 470 km2. Centrum města, vyhlášené dne 1. 11. 1990 památkovou zónou, je 

jedním z významných turistických cílů Pardubického kraje.
22

  

 

 Letohrad geomorfologicky přísluší do Krkonošsko - Jesenické soustavy a její Orlické 

podsoustavy, celku Podorlická pahorkatina, podcelku Žamberecká pahorkatina. Jedná se 

o poměrně členité území, které lze charakterizovat jako široce rozevřené údolí s různorodostí 

svahových expozic s tzv. hlavní osou, kterou tvoří významný vodní tok Tichá Orlice.
23

  

 

 Město spadá do povodí Labe. Do jihovýchodní části území vtéká významný vodní tok 

Tichá Orlice, který pramení nad obcí Horní Orlice na západním svahu druhé nejvyšší hory 

Králického Sněžníku Jeřábu (780 m n.m). Do centrální a jihovýchodní části města zasahuje 

stanovené záplavové území Q100.
24

  

  

                                                 

 
21

 Wikipedia, Wikipedie otevřená encyklopedie, [online], [cit. 2015-04-23], dostupné z 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Letohrad 
22

 Město Letohrad, Územní plán, [online], [cit. 2015-04-23], dostupné z 

http://letohrad.eu/?nadpis=Uzcmni_plan&ids=4168 
23

 Tamtéž. 
24

 Tamtéž. 



20 

 

3.4  Bydlení ve městě 

 

V Letohradě převažuje především bydlení v izolovaných rodinných domech. 

Nacházejí se zde však i sídliště tvořená především domy řadovými. Ve středu města se 

nachází sídliště s několika panelovými bytovými domy. Potenciál bydlení v Letohradě stále 

roste, město se nachází v příjemném přírodním prostředí obklopené přírodou a zároveň nabízí 

širokou pracovní uplatnění. Ve městě se nenachází žádná těžká průmyslová oblast, která by 

nějak výrazně omezovala kvalitu bydlení, avšak většina průmyslových podniků se nachází v 

jedné, výhodně situované oblasti v severní části města.  

 

 Nachází se zde dvě větší oblasti s hromadným bydlením, jedna kolem ulice U Dvora, 

druhá v městské části Spořilov. Podél ulice U Dvora se nachází 6 vysokopodlažních objektů. 

Bydlení v polyfunkčních objektech je situováno v domech kolem náměstí a v přilehlých 

ulicích, nejvíce v ulic Komenského. Oblast města s polyfunkční charakteristikou bydlení lze 

také označit za oblast centra města.  

 

 

Obr. 1 Bydlení ve městě [11] 

zdroj:http://mapy.cz/zakladni?x=16.5042973&y=50.0305707&z=14 

 

 Na území města se vyskytuje 5 hlavních typů zástavby. Rozdílné typy zástavby jsou 

celkem výrazně rozčleněny a jsou jasně patrné. Poměrně výrazně se zde rozvíjí plošná 

zástavba izolovanými domy. 
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Obr. 2 Typy zástavby (severní část města) [11] 

zdroj:http://mapy.cz/zakladni?x=16.5042973&y=50.0305707&z=14 

 

 

Obr. 3 Typy zástavby (jižní část města) [11] 

zdroj:http://mapy.cz/zakladni?x=16.5042973&y=50.0305707&z=14 

 

 

3.5  Občanská vybavenost 

 

Město nabízí velké množství občanské vybavenosti. Žádná potřebná občanská 

vybavenost zde nechybí. Najdeme zde 4 mateřské školy, 2 základní školy, jedno soukromé 

gymnázium, střední průmyslovou školu a střední odborné učiliště. Mezi nabídku kulturního 

vyžití v Letohradě se řadí Dům kultury, největší muzeum řemesel v ČR nebo městské 

muzeum se světničkou Járy Cimrmana. Z vybavenosti pro sportovní účely lze navštívit 

fotbalový stadion, hokejbalové a volejbalové hřiště, tenisové kurty, městkou tělocvičnu nebo 

koupaliště. V posledních letech se v Letohradě enormně rozmáhá zájem o biatlon a tak se 
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nyní Letohrad může pyšnit jedním z nejkvalitnějších biatlonových areálů v ČR. Město dále 

nabízí OV jako zdravotní středisko nebo poštu. 

 

 

3.6  Přírodní a historická vybavenost 

 

Jelikož se město nachází v přírodním prostředí podhůří Orlických hor, je jeho okolí 

protkáno spoustou turistických tras. Asi 2 km jižně od města jedna turistická trasa vede k 

chatové oblasti zvané Ráj, kde se nachází například leknínové jezírko a další turistické cíle. 

Vyhledávaným místem pro odpočinek a rekreaci obyvatel je Zámecký park nebo lokalita 

přímo sousedící s řešenou lokalitou a to PP Bažantnice o rozloze zhruba 4,4 ha a k ní vedoucí 

Bažantnická alej.  

 

Lokalita s nejvyšší nadmořskou výškou v blízkém okolí je nedaleké území zvané 

Hajnice ve východní části území s nadmořskou výškou 530 m, které však zaniká v lesních 

porostech. Nižší, avšak dominantní je vrchol Hrklice s výškou 477 m n. m. Nejnižší bod se 

nachází u toku Tiché Orlice pod Červenou s nadmořskou výškou 350 m.
25

  

 

 Lesnatost v řešeném území je 33 %, a je tak průměrná v rámci České republiky 

(34 %). Lesy ve východní a severní části patří do Předhoří Orlických hor a v jižní a západní 

části do Českomoravského mezihoří. V lesních porostech převládají smrkové porosty 

nad přírodě blízkými porosty bukojedlin a bučin.
26

  

 

 Do území zasahuje EVL Tichá Orlice s předmětem ochrany mihule potoční.
27

  

 

 Významným přírodním prvkem je vodní tok Tichá Orlice, která tvoří osu 

polootevřeného údolí a do kterého se vlévá z pravé strany Lukavický potok.  

 

 V Letohradě se nachází 36 nemovitých kulturních památek, které jsou zapsány 

v Ústředním seznamu kulturních památek ČR. Z důvodu ochrany vzácných kulturních 

                                                 

 
25

 Město Letohrad, Územní plán, [online], [cit. 2015-04-23], dostupné z: 

http://letohrad.eu/?nadpis=Uzcmni_plan&ids=4168 
26

 Tamtéž. 
27

 Tamtéž. 
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památek bylo město vyhlášeno Krajským národním výborem v Hradci Králové památkovou 

zónou. Letohrad se může mj. pyšnit částí původního podloubí. PZ města Letohrad byla 

vyhlášena s účinností od 1. 11. 1990. Patří do ní především historické jádro města, ulice 

Sirková, Požárníků, Divadelní, Ústecká, Svatojánská, Komenského, Nové Město, 

Vitanovského, Jilemnického, Palackého, Úzká, náměstí Svobody, Václavské náměstí. Uvnitř 

památkové zóny se dále nachází hřbitov, poutní kaple sv. Jana Nepomuckého, zámecký park 

a další objekty dotvářející její charakter – zahradní domek č.p. 2 v zámeckém parku, č.p. 53, 

9, 10, 74, 76, 3 a 208 na Václavském náměstí, které nejsou chráněnými památkovými 

objekty.
28

  

 

 Kulturní a převážně historickou hodnotu má Letohradský zámek, Letohradské kostely 

(nejvýznamnější je barokní kostel sv. Václava s ojedinělou štukovou výzdobou z konce 

17. stol.) nebo například Morový sloup na náměstí, které je tvořeno barokními domy se 

zachovalým podloubím. Dominantou nad městem je barokní kaple Sv. Jana Nepomuckého 

na Kopečku. 

 

 

3.7  Dopravní infrastruktura 

 

3.7.1 Silniční doprava 

Vzdálenost Letohradu od dálnice je značná, směrem na Prahu se na dálnici napojuje 

až v Hradci Králové, tedy ve vzdálenosti 65km, směrem na Brno se dálnice nenachází, 

a směrem na Olomouc nebo Ostravu se napojuje v Mohelnici, tedy ve vzdálenosti 69 km. 

 

 Letohrad má uliční soustavu radiální. Největší dopravní silniční vytíženost je právě 

ve středu této radiální soustavy, kde se setkávají hlavní silniční komunikace. Parkování 

ve městě je celkem bezproblémové a dostatečné, v centru jsou parkovací plochy téměř 

po celém náměstí. Stav 43 km místních komunikací je převážně v průměrném a horším stavu. 

Páteřními komunikacemi jsou silnice 2. třídy č. II/360 vedoucí jižním směrem 

na Ústí nad Orlicí a SV směrem na Šedivec, kde se napojuje na silnici 1. třídy č. I/11 a silnice 

2. třídy č. II/310 vedoucí směrem na Žamberk. Dalšími významnými napojovacími 

                                                 

 
28

 Město Letohrad, Územní plán, [online], [cit. 2015-04-23], dostupné z: 

http://letohrad.eu/?nadpis=Uzcmni_plan&ids=4168 
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komunikacemi města jsou silnice 3. třídy č. III/31017 vedoucí směrem na Písečnou 

a č. III/3141 vedoucí do Verměřovic. 

 

3.7.2 Železniční doprava 

Letohrad je regionální železniční uzel. Vede tudy elektrifikovaná železniční trať 

Ústí nad Orlicí - Letohrad - Lichkov, kde se větví ve směru do Polska a do Dolní Lipky. 

Druhou tratí je trať do Týniště n. O. a Hradce Králové. Nejfrekventovanější je trať 

do okresního Ústí n. Orlicí, kde jsou přípoje na dálkové vlaky. Nachází se zde jedno vlakové 

nádraží. Je situováno přibližně ve středu města, ovšem k řešené lokalitě je vzdálené téměř 2 

km a pěší chůzí je dostupné za více jak 30 min. 

 

3.7.3 Městská hromadná doprava  

Letohrad využívá 7 zastávek MHD s malou vytížeností. Pokrytí města není zcela 

optimální, většina zastávek se nachází v blízkosti centra, v odlehlejších částech města chybí, 

což vytváří přístupové bariéry hlavně pro děti, které jezdí do školy. Nicméně docházkovou 

vzdálenost 500 m zastávky splňují. Letohrad obsluhuje 10 místních linek a jedna dálková. 

 

3.7.4 Cyklistická doprava 

V Letohradě se v posledních letech významně rozšířila cykloturistika. Vystavěla se 

cyklostezka č. 4048 šířky 2,5 až 3 m a o délce 15 km vedoucí do Ústí nad Orlicí. Tato 

cyklostezka je vedena údolím řeky Tiché Orlice a byla otevřena 7. září 2007. Její povrch 

je vhodný i pro in-line bruslaře. Nejnověji vybudovaná je cyklostezka č. 4074 vedoucí do 

Žamberka o délce 6 km.
29

  

  

                                                 

 
29

 Město Letohrad, Kulturní centrum Letohrad, [online], [cit. 2015-04-23], dostupné z: 

http://info.letohrad.eu/cykloturistika 
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4. Základní informace o území 

 

 

4.1 Životní prostředí 

 

Celé území se nachází ve volné krajině obklopené ze tří stran lesy a loukami a pouze 

z jižní strany navazuje na zastavěné území. Dále je částečně obklopené dvěma potoky. 

Bažantnický potok vede jižní stranou a bude do něj přepouštěna odpadní dešťová voda. Druhý 

vede od severu a po západní straně území se asi 200m pod územím vlévá do Bažantnického 

potoka. Veškeré vodní toky k. ú. Letohradu náleží do Povodí Labe. 

 

V blízkosti území najdeme prvky ÚSES. Místní biocentrum, v ÚP vyznačeno jako MC 

1, kopíruje území ZCHÚ PP Bažantnice a z něho vede podél potoka po západní straně řešené 

lokality místní biokoridor v ÚP značený Mk 1 dále na sever ven z k. ú. Letohradu. 

 

 

4.2 Limity v území 

 

V řešeném území se nachází několik vedení, které svým umístěním a především svým 

ochranným pásmem vytváří limity při rozvržení území. Vede zde podzemní telekomunikační 

síť O2 s ochranným pásmem 1,5m na každou stranu od kraje vedení. Území křižuje podzemní 

vedení VTL plynovodu DN300 PN40 s ochranným pásmem 4m a bezpečnostním pásmem 

20m. Nejvýraznějším limitem v území je nadzemní vedení VN do 35 kV s ochranným 

pásmem 7 a 12m. Vedení VN společně s vedením VTL plynovodu přímo zasahuje do návrhu 

území. Svým umístěním ve značné ploše jižní oblasti nedovolují výstavbu a nově navrhované 

území odsouvají směrem na sever.  

 

 Dále se zde nachází limity přírodního rázu. Ze severní a západní strany do území 

zasahuje ochranné pásmo lesa o šířce 50m a na jihozápadní straně ochranné pásmo PP 

Bažantnice o šířce 50m. Již zmíněný odstup území od jižní části, kde se nachází PP 

Bažantnice, ovšem přispívá k jisté krajinné nedotčenosti této PP. 
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4.3  Širší vztahy v území 

 

Řešená lokalita o rozloze cca 17,3ha se nachází v severní okrajové části města Letohrad. 

Západně od lokality se nyní nachází myslivecká střelnice. V případě zástavby řešeného území 

nepřichází v úvahu zachování provozu a tak bude muset být bezpodmínečně přemístěna. 

Na východní straně se nachází komunikace II/360 a za ní významný a rozsáhlý areál 

Letohradského biatlonu, což vytváří značnou hlukovou zátěž a území tedy bude muset být 

od tohoto aspektu izolováno. 
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5. Návrh území 

 

Návrh území je dle zadání bakalářské práce vypracován ve variantním řešení. V obou 

řešených variantách je území rozvrženo na stavební parcely jak pro bytovou výstavbu, 

tak pro výstavbu rodinnými domy. Obě varianty vymezují plochy pro odpočinkovou zónu. 

Varianty jsou vypracovány s ohledem na územní plán města Letohradu a respektují veškeré 

limity v řešeném území. 

 

 

5.1  1. varianta rozvržení území 

 

V první variantě jsem se zaměřil na pravidelnost rozvržení. Celé území dopravně 

navazuje pouze jedním vjezdem ve střední části. Zvolil jsem komunikaci s okruhovým 

systémem s obousměrným provozem, který bude dopravně nejvytíženější. Území bude dále 

zhuštěno komunikací s jednostranným provozem. 

 

 Lokalita je rozvržena do 81 parcel. 78 parcel je určeno k zástavbě rodinnými domy 

a jedna stavební parcela je určena k zástavbě domy bytovými. Územní studie tedy počítá se 

zástavbou 78 rodinných domů a 14ti domy bytovými se čtyřmi bytovými jednotkami. 

Výstavba je regulována na maximální počet tří nadzemních podlaží.  

 

 Území je navrženo pro 63 izolovaných rodinných domů, 8 řadových domů 

a 3 dvojdomy. Velikost stavebních parcel se liší dle typu navrhovaných domů a dle umístění 

v lokalitě. Plocha stavebních parcel pro řadové domy je 440 m
2
, pro izolované domy 

nejčastěji kolem 800 m
2
. Parcely situované v severní části určené pro zástavbu většími domy 

disponují většími plochami od 1000 do 3350 m
2
, jelikož jejich lokalita je z důvodu výborného 

výhledu na město a panorama okolní přírody jednou z nejžádanějších v širokém okolí. 

 

 Podél východního okraje lokality a silnice II/360 se vytvoří přírodní akustický val 

pomocí různých křovin a nižších stromů. Ten zamezí prostupu hluku vyvolanému provozem 

místního biatlonového areálu a zmíněné silnice II/360. V západní části je vyčleněn prostor 

pro retenční nádrž. Jižní část území bude nezastavěna z důvodu existence ochranných pásem. 
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 Nedílnou součástí návrhu území bylo vyčlenění odpočinkové zóny pro místní 

obyvatele o ploše 5380m
2
, na které se nachází dětské hřiště. 

 

 

5.2  2. varianta rozvržení území 

 

Ve druhé variantě jsem se zaměřil na ekonomickou výhodnost řešení rozvržení území. 

Dále bylo snahou dosáhnout určité rozmanitosti především v návrhu uspořádání komunikací. 

Celé území dopravně navazuje dvěma vjezdy. 

 

 Lokalita je rozvržena do 101 parcel. 97 parcel je určeno k zástavbě rodinnými domy 

a jedna stavební parcela je určena k zástavbě domy bytovými. Územní studie tedy počítá se 

zástavbou 97 rodinných domů a 12ti domů bytových se čtyřmi bytovými jednotkami. 

Výstavba je regulována na maximální počet tří nadzemních podlaží.  

 

 Ve 2. variantě rozvržení je území navrženo pro 76 izolovaných rodinných domů, 15 

řadových domů a 4 dvojdomy. Velikost stavebních parcel se také liší dle typu navrhovaných 

domů a dle umístění v lokalitě. Plocha stavebních parcel pro řadové domy je nejčastěji 440 

m
2
, pro izolované domy 600 až 800 m

2
. Parcely situované v severní části území jsou stejně 

jako v 1. variantě určené pro zástavbu většími domy a zde disponují plochami od 1000 do 

2650 m
2
. 

 

 Stejně jako u 1. varianty se podél východního okraje lokality a silnice II/360 se vytvoří 

přírodní akustický val pomocí různých křovin a nižších stromů a v západní části vyčlení 

prostor pro retenční nádrž. Stejně tak jižní část území bude nezastavěna z důvodu existence 

ochranných pásem. 

 

Ve 2. variantě navrhuji odpočinkovou zónu pro místní obyvatele přibližně uprostřed 

území o ploše 4780m
2
, na které se bude nacházet dětské hřiště. Tato zóna bude propojena 

s oblastní bytové výstavby v jižní části území. 
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5.3 Zhodnocení variant 

 

Pro další podrobné zpracování byla vybrána 2. variantu. Dle mého názoru lépe 

využívá území převážně z ekonomického hlediska, nachází se zde více parcel. Dále je tato 

varianta rozmanitější a tolik nevytváří dojem zhuštěné a pravidelné zástavby, jak tomu často 

bývá při realizaci zástaveb v okolí větších měst. V neposlední řadě umožňuje snadnější a 

pohodlnější přístup do území, jelikož byly navrženy dvě místa napojení tohoto území na 

stávající přilehlou komunikaci.  

 

2. varianta je také výhodněji řešena z hlediska propojení pěších komunikačních zón, 

konkrétně odpočinkové zóny uprostřed území s jižní částí území, kde bude dále navazovat na 

stávající zastavěné území města. 
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6. Průvodní zpráva 

 

 

6.1 Identifikační údaje 

 

6.1.1 Údaje o stavbě 

a) Název stavby: Zástavba lokality „Nad Bažantnicí“. 

 

b) Místo stavby: Severní část města Letohrad, plochy dle ÚP Z10L, Z21L, Z22L, k. ú. 

Letohrad. Parcelní čísla dle přílohy č. 2 - výpis z katastru nemovitostí 
30

. 

 

c) Předmět dokumentace: Předmětem dokumentace je územní studie lokality 

„Nad Bažantnicí“, která variantně navrhuje rozvržení tohoto území a vybranou variantu řeší 

podrobně na technickou a dopravní infrastrukturu. Dále udává orientační náhled 

na ekonomické zhodnocení. 

 

6.1.2 Údaje o žadateli 

Město Letohrad - investor. 

 

6.1.3 Údaje o zpracovateli dokumentace 

David Vacek 

 

 

6.2 Údaje o území 

 

6.2.1 Rozsah řešeného území 

Řešená lokalita o rozloze přibližně 17,3 ha se nachází v mírně svažitém terénu 

s pravidelným sklonem a expozicí na jih, což umožňuje výborný výhled na celé město 

Letohrad. Nejnižší část území se nachází v nadmořské výšce 387 m n. m. a nejvyšší 

v nadmořské výšce 424 m n. m. Převýšení napříč územím je tedy cca 37 m. 

 

                                                 

 
30

 Český úřad zeměměřický a katastrální, Nahlížení do katastru nemovitostí, [online], [cit. 2015-04-23], dostupné 

z: http://nahlizenidokn.cuzk.cz/ 
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6.2.2 Dosavadní využití a zastavěnost území 

Současný stav území je takový, že se zde nenachází žádná stavba nebo cokoliv jiného, 

co by tvořilo fyzickou překážku při výstavbě, až na vedení podzemních sítí a jednoho vedení 

VN nadzemního. Povrch jižní poloviny území je travnatý, na severní polovině je orná půda. 

Dle údajů z katastru nemovitostí je celé území ornou půdou. 

 

6.2.3 Údaje o ochraně území podle jiných právních předpisů 

V území se přímo nenachází nic, co by bylo památkově nebo kulturně chráněno. 

Avšak v těsné blízkosti se nachází PP Bažantnice s několika chráněnými stromy a k ní 

vedoucí Bažantnická alej. Celé navrhované území je však od této památky izolováno 

vzdálenosti asi 150 m, kudy vedou sítě nadzemního VN a podzemního VTL plynovodu a 

jejich ochranná a bezpečnostní pásma. Do území nezasahuje záplavové území. Podél území 

protéká drobný vodní tok, ovšem nikterak území neohrožuje. Nikde v území se nenachází 

ložiska nerostných surovin. Dále se zde nenachází poddolované území. 

 

6.2.4 Údaje o odtokových poměrech 

Celé území je pravidelně svahováno směrem na jihozápad s maximálním sklonem 

přibližně 7%. Místní recipient, který se využije k odvádění dešťových vod, nebude schopen 

pojmout veškeré dešťové vody. Proto bude dešťová voda na soukromých pozemcích 

vsakována, případně zadržována a regulovaně přepouštěna do recipientu. v jižní části území 

se k těmto účelům vybuduje retenční nádrž.  

 

6.2.5 Údaje o souladu s územně plánovací dokumentací, s cíli a úkoly územního plánování 

Dle územního plánu je řešené území Z10L navrženo jako změna na plochu bydlení BI. 

Území Z22L, v ÚP vyznačené jako změna na plochy zeleně ZO, bude využito jako přírodní 

akustický val pro celé řešené území před hlukem z komunikace II/360, potažmo 

z biatlonového areálu na severovýchodní straně. Na území Z21L nebude nic navrhováno. 

 

 Území, na kterém navrhuji zástavbu, má tedy hlavní využití bydlení. Přípustné využití 

je rodinná rekreace, občanská vybavenost, výroba a skladování do ploch 100m
2
 plochy 

provozovny, veřejná prostranství, sídelní zeleň, dopravní a technická infrastruktura, 

vodohospodářské a zemědělské využití. Nepřípustným využitím jsou stavby, zařízení 

a využití území nesouvisející s hlavním nebo přípustným využitím. Pro intenzitu využití 

stanovuje ÚP hodnotu maximálně 60%. 
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6.2.6 Údaje o dodržení obecných požadavků na využití území 

Při návrhu území byly dodrženy požadavky stanovené zákonem č. 183/2006 Sb., o 

územním plánování a stavebním řádu, vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na 

využívání území a vyhlášky č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby. 

 

6.2.7 Údaje o splnění požadavků dotčených orgánů 

Jedná se především o stanoviska ve vyjádření o existenci sítí. V řešeném území bylo 

potřeba získat stanoviska správců sítí VaK, RWE, ČEZ a O2. Veškeré požadavky dotčených 

orgánů byly při návrhu území splněny. 

 

6.2.8 Seznam pozemků a staveb dotčených umístěním stavby 

Seznam pozemků s parcelními čísli dotčenými při výstavbě je obsahem přílohy č. 2 - 

výpis z katastru nemovitostí. Pozemky jsou ve vlastnictví státu, města Letohradu a několik 

pozemků je v soukromém vlastnictví. Pozemky, které nevlastní město Letohrad bude nutné 

odkoupit. Některé pozemky vyžadují vynětí ze zemědělského půdního fondu. 

 

 

6.3 Údaje o stavbě 

 

6.3.1 Nová stavba nebo změna dokončené stavby 

Výstavba nového území včetně dopravní, technické infrastruktury a odpočinkové zóny 

s dětským hřištěm. 

 

6.3.2 Účel užívání stavby 

Příprava území pro výstavbu rodinných a bytových domů, tedy pro trvalé bydlení a 

rekreaci obyvatel. 

 

6.3.3 Trvalá nebo dočasná stavba 

Všechny stavby budou trvalé. 
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6.3.4 Údaje o ochraně stavby podle jiných právních předpisů 

Žádná stavba v území nebude kulturní památkou. V lokalitě se nenachází záplavové 

území. Do jihozápadní části zasahuje ochranné pásmo PP Bažantnice a kolem severní části 

ochranné pásmo lesa. Dále se zde nachází pásma inženýrských sítí. Podrobnější rozsah 

dotčeného území těmito ochrannými pásmy je uveden ve výkrese č. 03. 

 

6.3.5 Údaje o dodržení technických požadavků na stavby a obecných technických 

 požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání staveb 

Návrh splňuje veškeré požadavky plynoucí ze stavebního zákona 183/2006 Sb., o 

územním plánování a stavebním řádu a vyhlášky 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb. Dále 

splňuje požadavky vyhlášky 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území a 

vyhlášky 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby. Podrobné řešení požadavků na 

bezbariérové užívání staveb dle vyhlášky 398/2009 Sb. bude řešeno v podrobnější projektové 

dokumentaci, avšak návrh umožňuje uplatnění veškerých nároků této vyhlášky. 

 

6.3.6 Údaje o splnění požadavků dotčených orgánů a požadavků vyplývajících z jiných 

 právních předpisů 

Návrh plně vyhovuje všem požadavkům dotčených orgánů. Požadavky jsou uvedeny 

v přílohách. 

 

6.3.7 Navrhované kapacity stavby  

Celé území můžeme dělit do několika funkčních částí. Plochy pozemků určených 

pro výstavbu rodinnými domy mají rozlohu přibližně 70000 m
2
. Samotné domy rodinné 

rozlohu 8900 m
2
 a domy bytové 2400 m

2
. Plochy veřejné zeleně zahrnující plochy kolem 

bytových domů, odpočinkovou zónu a zelené pásy podél chodníků mají rozlohu 70000 m
2
.
 
 

Plochy komunikací zaujímají rozlohu přibližně 1920 m
2 

a plochy parkovací 883 m
2
. Plocha 

chodníků je 3302 m
2
,
 
plocha příjezdových komunikací 2328 m

2
, plocha cest 540 m

2
 a plocha 

hřiště v odpočinkové zóně 375 m
2
. 

 

6.3.8 Základní předpoklady výstavby  

Vzhledem k velké rozloze území bude z ekonomických důvodů výstavba provedena 

na 2 etapy.  
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 1. etapa počítá s výstavbou na ploše přibližně poloviny celého území. Zájmové území 

1. etapy zaujímá jihozápadní území lokality a jeho plochu detailně znázorňuje výkres č. 06. 

Rozsah výstavby 1. etapy je zvolen tak, aby umožňoval bezproblémovou funkci nově 

vybudované dopravní a technické infrastruktury přestože nebude zcela dokončena. Dalším 

důvodem pro daný rozsah 1. etapy je skutečnost, že pro toto území stále postačí tlak 

stávajícího vodojemu bez nutnosti budování čerpací stanice. V první etapě bude tedy 

vystavěno území pro 39 rodinných domů, všech 12 bytových domů zahrnující potřebnou 

dopravní a technickou infrastrukturu včetně retenční nádrže. 

 

 2. etapa zahrnuje výstavbu zbylého území včetně odpočinkové zóny. Dále bude 

zhotovena ATS pro vytvoření požadovaného tlaku pro celé území. 

 

6.3.9 Orientační náklady stavby 

Orientační náklady jsou uvedeny v kapitole 8. 
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7. Souhrnná technická zpráva 

 

 

7.1 Popis území stavby 

 

7.1.1 Charakteristika stavebního pozemku 

Veškeré pozemky jsou zelenou loukou, půlka území je zoraná. Dle údajů z katastru 

nemovitostí jsou pozemky ornou půdou.  

 

 Území je členěno na několik parcel. Naprostou většinu plochy území zabírají parcely 

ve vlastnictví města Letohradu a České republiky. V menšině jsou pozemky v soukromém 

vlastnictví. 

 

7.1.2 Výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů 

Pro dotčené území byl proveden předběžný hydrogeologický průzkum. Skalní podloží 

je tvořeno střednoturonskými slínovci, které jsou velice blízko povrchu terénu a to v hloubce 

0,8 - 1,1 m. Kvartérní pokryv je tvořen písčitými hlínami, písčitými jíly a jílovitým pískem. 

Hladina podzemní vody se nachází až pod skalním podložím v hloubce 15 až 20 m. 

 

7.1.3 Stávající ochranná a bezpečnostní pásma 

Konkrétní ochranná pásma jsou zakreslena ve výkresu limit v území č. 03 a v rámci 

návrhu jsou bezvýhradně respektována. Jedná se o ochranné pásmo lesa (50 m), ochranné 

pásmo vysokotlakého vedení zemního plynu (4 m) a jeho bezpečnostní pásmo 20m. Dále 

ochranné pásmo vedení vysokého napětí (7 a 12 m), ochranné pásmo komunikačních sítí (1,5 

m). Území se krajně dotýká také ochranné pásmo vodního zdroje 2. stupně a ochranné pásmo 

ZCHÚ PP Bažantnice (50 m). 

 

7.1.4 Poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod. 

Území se nenachází v záplavovém či poddolovaném území. Hladina blízkého 

drobného vodního toku vzhledem ke své nadmořské výšce zájmové území neohrožuje. 
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7.1.5 Vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové 

 poměry v území 

Výstavba v území nemá žádný vliv na okolí. Pouze mírně ovlivní odtokové poměry, 

jelikož dešťová voda se dříve vsakovala a nyní bude částečně regulovaně odváděna do 

recipientu. 

 

7.1.6 Požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin 

Požadavky na asanace či demolice se v území neuplatní. Stávající vedení inženýrských 

sítí v jižní části bude zachováno, jelikož přeložky v tomto území nelze z důvodů místních 

poměrů uplatnit. Požadavky na kácení dřevin budou uplatněny pouze v místě napojení území 

na stávající silnici II/360, kde nyní tuto komunikaci lemují vzrostlé stromy. Jedná se o 3 

stromy. Následně bude v území vysazeno 80 nových stromů a 40 keřů.  

 

7.1.7 Požadavky na maximální zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků určených 

k plnění funkce lesa  

Některé pozemky bude třeba vyjmout ze zemědělského půdního fondu. K záboru 

pozemků určených k plnění funkce lesa nedojde. 

 

7.1.8 Územně technické podmínky  

a) Napojení na dopravní infrastrukturu: 

V celém území bude nově navržena dopravní infrastruktura, která se bude napojovat 

ve dvou místech v jihovýchodní části území na silnici druhé třídy II/360. Nejbližší zastávka 

MHD je asi 700m vzdálená od napojení komunikace řešeného území na stávající komunikací 

vedoucí do centra města. Z tohoto důvodu bude apelováno na zřízení nové zastávky MHD 

poblíž jižního napojení území u silnice II/360. Místní účelová komunikace, kterou lemuje 

Bažantnická alej a která vede ke ZCHÚ PP Bažantnice a dále kolem řešeného území bude 

zachována, jelikož navazuje na síť turistických stezek dále na sever od řešené lokality. 

 

b) Napojení na technickou infrastrukturu: 

Jedinou sítí technické infrastruktury, která se nachází na řešeném území a umožňuje 

přímé napojení tohoto území, je síť elektronických komunikací společnosti O2 Czech 

Republic a.s. Její vedení se nachází podél západní strany komunikace II/360 a místo napojení 

navrhované sítě se nachází v místech křižovatek napojení území na stávající komunikaci.  
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Ostatní sítě, jako vodovod, splašková kanalizace a plynovod bude potřeba napojit na 

stávající síť zhruba 500m jižně od řešeného území. Konkrétně vodovodní síť se napojí na 

stávající litinové potrubí DN200, plynovod na potrubí plynovod STL PE D 90 a splašková 

kanalizace na potrubí DN 600. Dešťová kanalizace bude z části napojená přímo do recipientu 

a částečně napojená do retenční nádrže. Z té bude následně řízeně přepouštěna do recipientu. 

Vedení NN se přes nově zbudovanou trafostanici napojí v jižní části území na stávající VN. 

Veřejné osvětlení bude solární, takže nebude třeba řešit problematiku napojení. 

 

 

7.2 Celkový popis stavby 

 

7.2.1 Účel užívání stavby, základní kapacity funkčních jednotek 

Účelem je příprava území pro výstavbu rodinných a bytových domů, tedy pro trvalé 

bydlení a rekreaci obyvatel. Zahrnuje výstavbu dopravní a technické infrastruktury 

rozparcelování území vybudování odpočinkových ploch. 

 

7.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení 

Území není obklopeno stávající zástavbou, a tedy se zde tolik neuplatní přímé regulace 

navazující na architektonické a urbanistické řešení sousedící zástavby. Návrh uplatňuje 

regulace územního plánu, např. maximální počet tří nadzemních podlaží. 

 

 Prostorové uspořádání rozvržení území vytváří komunikace ve tvaru U. Území je dále 

zhuštěno komunikací, která území rozděluje na menší celky. Nachází se zde 97 rodinných a 

12 bytových domů. Část řadové zástavby připojuje slepá ulice, na jejímž konci se nachází 

obratiště pro osobní automobily. Jihozápadní část území je z důvodu umístění inženýrských 

sítí nezastavěno. Přibližně uprostřed území je navržena odpočinková zóna, ve které je 

umístěno dětské hřiště, lavičky a veřejná zeleň. Další veřejná zeleň je rozmístěna ve východní 

části území podél komunikace II/360, kde vytváří hlukovou bariéru právě před touto 

komunikací a blízkým areálem biatlonu. Další funkcí této zeleně je fyzické oddělení celého 

území od přilehlé komunikace a vytvoření lepších podmínek pro bydlení na navazujících 

pozemcích. Detailní rozvržení území je zakresleno ve výkrese č. 05. 
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Doporučením architektonického řešení výstavby jsou dvoupodlažní rodinné domy s 

využitelným podkrovím se sedlovou střechou s výškou okapové římsy max. 6,0 m, míra 

zastavění parcely max. 15% (platí pro hlavní objekt), na každé parcele budou minimálně 2 

parkovací místa pro osobní auta (vč. garáže). Barevné řešení fasád domů není striktně 

limitováno. Rozvržení území počítá s návrhem dvoupodlažních bytových domů o čtyřech 

bytových jednotkách, které svoji výškou nijak nenaruší ráz okolní krajiny. 

 

7.2.3 Základní technický popis staveb 

a) Kanalizace 

Navrhovaná kanalizační síť bude oddílná. Splašková i dešťová síť je řešena jako 

větevná a gravitační. 

 

 Splašková kanalizace bude svedena do jižní části území a napojena ve vzdálenosti asi 

300m na stávající síť DN 600, která splaškové vody dále odvede do místní ČOV. Délka 

navrhované sítě splaškové kanalizace je přibližně 1850 m. Dimenze potrubí budou součástí 

podrobnější dokumentace, přibližná navrhovaná dimenze je DN250. 

 

 Dešťová kanalizace bude z části přímo ústit do recipientu, který se nachází 

ve vzdálenosti přibližně 200 m od jižního okraje území. Délka této sítě je přibližně 530 m. 

Pro zbylé území se dešťové vody svedou druhou sítí o délce přibližně 1200 m do retenční 

nádrže a následně budou regulovaně odpouštěny do recipientu. Objem a velikost retenční 

nádrže bude upřesněna v podrobnější dokumentaci, přibližná návrhová plocha nádrže je 

1720 m
2
 a hloubka 1,5 m. Dále bude doporučeno a blíže specifikováno v podrobnější 

dokumentaci, aby na každém pozemku byla umístěna zvláštní zadržovací nádrž. Dimenze 

potrubí budou součástí podrobnější dokumentace, přibližná navrhovaná dimenze je DN250 - 

DN400. Prostorové uspořádání kanalizace je navrženo v souladu s ČSN 73 6005. 

 

b) Vodovod 

Vzhledem k výškovým poměrům nebude stávající vodojem s min. výškou hl. vody 

430,25 m schopen zajistit potřebný tlak pro vodovodní síť celého území. Postačí zhruba pro 

polovinu, a proto bude muset být v řešeném území vybudována automatická tlaková stanice 

(dále jen ATS). Z tohoto důvodu je navržena etapizace výstavby tak, aby první etapa měla 

rozsah dle tlakových schopností stávajícího vodojemu bez potřeby budování ATS. Vstupní 
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tlak v místě návrhu ATS je zhruba kolem 0,25 MPa. ATS tento tlak zvýší minimálně na 0,4 

MPa což postačí pro domácí i požární účely. 

 

 Vodovodní síť se napojuje poblíž místa napojení splaškové kanalizace na stávající 

litinové potrubí DN200. Dimenze potrubí budou součástí podrobnější dokumentace, přibližná 

navrhovaná dimenze je DN80-DN150 a materiál tlaková polyetylén PE100. Pro požární účely 

se využije voda z navrhované vodovodu pro pitnou vodu. V celém území jsou rozvrženy 

hydranty, které vyhovují normovým požadavkům na maximální vzájemnou vzdálenost. Délka 

vodovodní sítě je přibližně 1950m. Prostorové uspořádání vodovodní sítě je navrženo 

v souladu s ČSN 73 6005. 

 

c) Plynovod 

Pro napojení STL plynovodu bude využit stávající STL plynovod PE D 90. Místo 

napojení se nachází přibližně 370 m jižně od navrhovaného území. Navrhovaná síť 

plynovodního potrubí měří přibližně 1600m. Dimenze potrubí budou součástí podrobnější 

dokumentace, přibližná navrhovaná dimenze je stejně jako v místě napojení, PE D 90. 

Prostorové uspořádání STL plynovodu je navrženo v souladu s ČSN 73 6005. 

 

d) Kabelové rozvody NN 

Podzemní vedení nízkého napětí se napojí na stávající vedení nadzemního vedení 

skrze navrženou trafostanici umístěnou v jihozápadním okraji území. Délka navržených 

kabelových rozvodů je přibližně 1590m. Prostorové uspořádání vedení NN je navrženo v 

souladu s ČSN 73 6005. 

 

e) Veřejné osvětlení 

Veřejné osvětlení navrhuji LED solární. Jednak odpadá nutnost kabelového vedení a 

připojení na síť NN, což vyvolává vyšší potřebu údržby a častější nutnost oprav, ale zároveň 

nevyvolává žádné provozní náklady. Předpokládaná návratnost dle sjednaných cenových 

podmínek se pohybuje v rozmezí 15 - 20 let. Použité lampy veřejného osvětlení jsou vybrány 

a navrženy tak, aby mohly být použity pouze na jedné straně komunikace a aby měli co 

největší rozsah dopadu světla. Navržené lampy umožňují rozestup až 60 m. To dovoluje 

použití minimálního počtu 34 kusů lamp, které poté nenarušují architektonický ráz území. 
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f) Síť sdělovacího vedení 

Síť sdělovacích elektronických kabelů se napojuje na stávající síť nezaměřeného 

sdělovacího vedení podél silnice II/360 v místech napojení navrhované komunikace na tuto 

silnici. Celková délka navrhovaného vedení je přibližně 1560 m. Prostorové uspořádání 

sdělovacího vedení je navrženo v souladu s ČSN 73 6005. 

 

g) Zpevněné plochy 

Napojení na silnici II/360 pomocí křižovatky ve tvaru T dle normy ČSN 73 6102. 

 

vn= 60 km/h, d´= 5,5 (rozšíření pruhu) - 3 (šířka pruhu)= 2,5 m 

Lr (délka rozšiřovacího klínu)= vn*√d´= 60*√2,5=94,87≈ 95 m 

Lr/2= 47,5 m  

plné rozšíření= 20 m 

 

 Komunikace v území je navržena jako místní obslužná MO2 12/6,5/30. 3. tedy šířka 

hlavního dopravního prostoru je 6,5 m a šířka prostoru místní komunikace 12 m. Vzdálenost 

mezi obrubami je 6 m. Poloměry zaoblení v křižovatkách uvnitř území jsou 6 m 

a v křižovatkách napojující území na silnici II/360 12 m. Křižovatky uvnitř území jsou 

na zvýšené ploše. Přidružený dopravní prostor má v případě umístění chodníku šířku 3 metry 

a je dělen směrem od komunikace na 1m pásu zeleně, 1,5 m chodníku a 0,5 m pásu zeleně. 

Maximální podélný sklon je 7 %. Odvodnění komunikací je navrženo do uličních vpustí 

napojených na dešťovou kanalizaci. Povrch komunikací bude tvořit asfaltový pás.  

 

 Rozhledové trojúhelníky na křižovatkách jsou řešeny dle normy ČSN 73 6102. Z 

důvodu dobrých rozhledových podmínek na křižovatkách se navrhují ploty o výšce 

maximálně jeden metr a z průhledného materiálu, jakým je například pletivo nebo tenké 

dřevěné latě. Rozhledové trojúhelníky jsou počítány zvlášť pro křižovatky s uspořádáním A 

(křižovatka s předností v jízdě na hlavní komunikaci určenou dopravní značkou "Hlavní 

pozemní komunikace", umístěnou na hlavní komunikaci a dopravní značkou "Stůj, dej 

přednost v jízdě", umístěnou na vedlejší komunikaci.), uspořádáním B (křižovatka s předností 

v jízdě na hlavní komunikací určenou dopravní značkou "Hlavní pozemní komunikace", 

umístěnou na hlavní komunikaci a dopravní značkou "Dej přednost v jízdě", umístěnou na 

vedlejší komunikaci) a uspořádáním C (křižovatka s předností v jízdě zprava). 
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 Rozměry rozhledových trojúhelníků pro Uspořádání B a dvoupruhou komunikaci (a): 

YC1= 23 m, YB1= 23 m, XC1= 26 m, XB1= 26 m 

 

 Rozměry rozhledových trojúhelníků pro Uspořádání A a dvoupruhou komunikaci (a): 

YC= 5 m, YB= 8,5 m, XC= 40 m, XB= 40 m 

 

 Komunikace pro pěší je navržena pomocí chodníků o šířce 1,5 m vždy po jedné straně 

komunikace. Propojení území pomocí chodníků dále doplňují místa pro přecházení a na více 

nebezpečných místech přechody pro chodce o šířce 4 m. Předpokládaný materiál povrchu 

chodníků je betonová dlažba na štěrkovém zhutněném podloží. Dále se v území nachází pěší 

trasa, která výhodně propojuje střed území, kde se nachází odpočinková zóna, s bytovou 

zástavbou v jižní části území.   

 

7.2.4 Technická a technologická zařízení 

V území navrhuji automatickou tlakovou stanici, a trafostanici. 

 

7.2.5 Požárně bezpečnostní řešení 

Při návrhu jsem dodržel požadované odstupové vzdálenosti:  

 vzdálenost mezi domy min. 7 m 

 vzdálenost domu od os komunikace min. 10 m 

 vzdálenost domu od hranic pozemku min. 2 m 

  

Potřebné množství požární vody zajistí navrhovaný vodovod, na kterém budou 

osazeny venkovní požární hydranty v rozsahu a vzdálenostech dle ČSN 70 0873. Bude 

zajištěn požadovaný hydrostatický přetlak 0,2 MPa. 

 

7.2.6 Zásady ochrany stavby před negativními účinky vnějšího prostředí 

Jediným negativním účinkem, který působí na navrhované území je hluk. Ten 

vyvolává komunikace II/360 a nedaleký biatlonový areál. Z tohoto důvodu navrhuji zástavbu 

v určitém odstupu od dotčené komunikace a ve vytvořeném prostoru umístím vegetaci, která 

vytvoří hlukovou barieru. 
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7.3 Dopravní řešení 

 

7.3.1 Popis dopravního řešení 

V celém území je navrženo dopravní omezení Zóna 30, tedy maximální dovolená 

rychlost vozidel v území bude 30 km/h. Pro zklidnění dopravy jsou navrženy zvýšené plochy 

křižovatky a zvýšený pás 10 m od křižovatky napojující území na přilehlou dopravní 

infrastrukturu. Provoz bude v celém území obousměrný. 

 

7.3.2 Napojení území na stávající dopravní infrastrukturu 

Napojení území bude pomocí 2 vjezdů/ výjezdů z území, kde se napojí na komunikaci 

II/360, která severně opouští město ihned za hranicí řešeného území a jižně pokračuje až do 

centra města.  

 

7.3.3 Doprava v klidu. 

Počet potřebných odstavných stání je navrženo dle výpočtu z normy ČSN 73 6110. 

Jelikož navrhované bytové domy mají b. j. do plochy 100 m
2
 a v každém bytovém domě  se 

nachází 4 b. j., minimální požadovaný počet odstavných stání jsou 4 pro jeden bytový dům. 

Bytové domy jsou orientované do skupin po čtyřech, takže na tuto skupinu, jelikož obsahuje 

více jak 20 stání, se musí vyhradit další jedno stání pro osoby s pohybovým omezením. 

Celkově je navrženo pro bytové domy 60 odstavných stání a 3 vyhrazená stání pro osoby 

s omezenou možností pohybu.  

 

  Parkovací plochy jsou vymezeny v počtu minimálně dvou stání na každém pozemku, 

případně podél komunikací.  

 

Minimální potřeba stání dle ČSN 736110, postup výpočtu: 

 

Bytové domy do 100m2: 48 b. j.  

Rodinné domy nad 100m2: 97 b. j. 

Celkový počet obyvatel v lokalitě: 435 obyvatel 

 

Z toho v 1. etapě:  

Bytové domy do 100m2: 48 b. j.  
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Rodinné domy nad 100m2: 39 b. j. 

Celkový počet obyvatel v lokalitě: 260 obyvatel 

 

Odstavná stání: 

Druh stavby 
Účelová 

jednotka 

Úč. jednotek 

na 1 stání 

Počet 

jednotek 

Počet 

krátkodobých 

stání 

Počet 

dlouhodobých 

stání 

obytný dům - 

činžovní 

byt do 100 

m2 celkové 

plochy 

1 48  48 

obytný dům - 

rodinný 

dvojdomy+sólodomy 

byt nad 100 

m2 celkové 

plochy 

0,5 97  194 

celkem     242 

Tab. 1 Odstavná stání 

Parkovací stání: 

Druh stavby 
Účelová 

jednotka 

Úč. jednotek 

na 1 stání 
Počet jednotek 

Počet 

krátkodobých 

stání 

Počet 

dlouhodobých 

stání 

obytné okrsky obyvatel 20 435 22  

celkem    22  

Tab. 2 Parkovací stání 

O0- základní počet odstavných stání: 242 

P0- základní počet parkovacích stání: 22  

ka- součinitel vlivu stupně automobilizace: 1,25  

kp- součinitel redukce počtu stání: 1 

 

Celkový požadovaný počet stání pro posuzované území: 

N= O0 . ka + P0 . ka . kp= 330 stání 

 

Počet navržených parkovacích stání:  

okolo bytových domů: 63 stání  

rodinné domy (1až 2 stání v garáži + 1až 2 na vlastním pozemku): 291 stání 

celkový počet navržených odstavných a parkovacích stání: 354 
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Návrh vyhovuje s rezervou 24 stání, což je přibližně 7% rezerva. 

 

Dopravní řešení umožňuje další možnost krátkodobého parkování na okraji vozovky. 

 

 

7.4 Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav 

 

Řešení vegetace se uplatní především podél komunikace II/360, kde se vybuduje 

protihlukové opatření v podobě výsadby husté zeleně. Jedná se o výsadbu nižších stromů a 

křovin. Dále se vegetace využije v místech odpočinkových a klidových zón, především 

uprostřed území kolem dětského hřiště a poté v oblasti výstavby bytových domů.  

 

 Terénní úpravy zahrnují přípravu pro vybudování veškeré dopravní a technickou 

infrastruktury. Vzhledem k pravidelnosti svahování území nejsou vyžadovány žádné speciální 

terénní úpravy jako budování opěrných a podobných zdí. 
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8. Ekonomické zhodnocení 

 

Výpočet nákladů byl realizován dle navrhovaných objemových a plošných výměr, 

případně počtu kusů. Jako podklad pro výpočet dopravní a technické infrastruktury sloužil 

ceník položek společnosti RTS, a.s., Brno zveřejněný na stránkách ústavu územního 

rozvoje
31

, případně na www.stavebnistandardy.cz. Ceny pozemků jsou vztaženy z místní 

cenové hladiny pozemků, které inzerují místní realitní kanceláře a vyhlášky 298/2014 Sb. o 

stanovení seznamu katastrálních území s přiřazenými průměrnými základními cenami 

zemědělských pozemků. Ceny mobiliáře byly zjištěny dle ceníků výrobců či dodavatelů. 

Veškeré uvedené ceny jsou bez DPH. 

 

Pozemky: 

Název položky MJ Počet MJ Kč/MJ 
Celková cena 

(Kč) 

Státní pozemky- 

orná půda 
m

2
 64 270 3,54 227 515 

Soukromé 

pozemky 
m

2
 8 265 600 4 959 000 

 

Dopravní infrastruktura: 

Název položky MJ Počet MJ Kč/MJ 
Celková cena 

(Kč) 

Místní 

komunikace 
m

2
 1920 2545 4 886 400 

Chodníky m
2
 3221 759 2 444 739 

Zpevněné pěší 

cesty 
m

2
 374 216 80 784 

Plochy pro 

parkování 
m

2
 883 2458 2 170 414 

  

                                                 

 
31

 Ústav územního rozvoje, Průměrné ceny dopravní a technické infrastruktury, [online], [cit. 2015-04-23], 

dostupné z: http://www.uur.cz/default.asp?ID=899 
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Technická infrastruktura: 

Název položky MJ Počet MJ Kč/MJ 
Celková cena 

(Kč) 

Splašková kanalizace 

Potrubí DN250 m 1 850 8 900 16 465 000 

Kanalizační 

šachty 
ks 48 39 788 1 909 824 

Dešťová kanalizace 

Potrubí DN250 m 1 030 8 900 9 167 000 

Potrubí DN400 m 600 10 750 6 450 000 

Kanalizační 

šachty 
ks 42 39 788 1 671 096 

Retenční nádrž m
3
 2 580 1 520 3 921 600 

Vodovod 

Potrubí PE 100 

DN80 
m 650 1 720 1 118 000 

Potrubí PE100 

DN100 
m 600 1 880 1 128 000 

Potrubí PE100 

DN150 
m 700 2 220 1 554 000 

ATS stavební 

část 
ks 1 2 800 000 2 800 000 

ATS 

technologická 

část 

ks 1 1 800 000 1 800 000 

Plynovod 

Potrubí m 1 600 1 045 1 672 000 

Vedení NN 

Samotné vedení 

3*240+120 
m 1 590 756 1 202 040 

Trafostanice ks 1 600 000 600 000 

Sdělovací vedení 
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Samotné vedení m 1 560 208 324 480 

Veřejné osvětlení 

Lampy VO ks 34 80 000 2 720 000 

 

Zeleň a terénní úpravy: 

Název položky MJ Počet MJ Kč/MJ 
Celková cena 

(Kč) 

Pokácení stromů ks 3 6 410 19 230 

Výsadba stromů 

s balem do 2m 

výšky 

ks 80 1 168 93 440 

Výsadba keřů 

do 0,5m výšky 
ks 40 57 2 280 

Nová parková 

zeleň 
m

2
 24 837 27 670 599 

 

Mobiliář: 

Název položky MJ Počet MJ Kč/MJ 
Celková cena 

(Kč) 

Lavičky ks 18 9 500 1 710 000 

Odpadkové koše ks 28 3 500 98 000 

Dětské hřiště ks 1 150 000 150 000 

Tab. 3 Propočet nákladů 

Celkem za stavební část:  

72 015 441≈ 72 000 000 Kč bez DPH 

 

Projektové a průzkumné práce:  

přibližně 7% z nákladů- 5 040 000 Kč bez DPH 
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Náklady na umístění staveniště: 

přibližně 3% z nákladů- 2 160 000 Kč bez DPH  

 

Vyvolané investice:  

Přesun myslivecké střelnice: 500 000 Kč bez DPH 

 

Rezerva: 

Přibližně 5% z nákladů- 3 600 000 Kč bez DPH 

 

Celkové náklady: 

83 300 000 Kč bez DPH 
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9. Závěr 

 

Předmětem mé bakalářské práce bylo vypracovat územní studii zástavby lokality 

„Nad Bažantnicí“ v Letohradě. Toto území je jednou z posledních rozsáhlých ploch v k. ú. 

města Letohradu určených k nové zástavbě.  

 

 Po nastudování potřebných podkladů a osobní prohlídky území jsem navrhl prostorové 

uspořádání pozemků pro bydlení v rodinných a bytových domech. Při zhotovení návrhu byly 

zohledněny veškeré limity využití území a respektovány urbanistické a technické podmínky.  

 

 Pro řešené území byly vypracovány 2 varianty řešení. Zvolená 2. varianta lépe využívá 

území převážně z ekonomického hlediska, bude tedy pro investora město Letohrad 

výhodnější. Prostorové řešení 2. varianty nabývá vyšší architektonické hodnoty. Vybraná 

varianta je následně dopracována podrobněji. Navrženo bylo vhodné napojení a následné 

rozvržení dopravní a technické infrastruktury v území, dále vyčleněny plochy veřejného 

prostranství pro odpočinek a rekreaci místních obyvatel.  

 

 Rozvržení území bylo vhodné rozdělit na 2 etapy zástavby. První etapa byla navržena 

na rozsah přibližně poloviny území tak, aby umožňila bezproblémovou funkci technické i 

dopravní infrastruktury a dále zajistila snadné řešení napojení 2. etapy výstavby. 

 

 Nedílnou součástí bakalářské práce bylo orientační ekonomické zhodnocení, 

které pomůže prověřit realizace schopnost projektu.  

 

 Územní studie byla vypracována s ohledem na veškeré platné zákony, vyhlášky 

a normy. Pro vypracování bakalářské práce jsem vycházel ze získaných podkladů, odborné 

literatury a konzultací s odborníky, jako pověřenými osobami na městském úřadě a u správců 

sítí, profesory a především se svou vedoucí práce Ing. Ivonou Komárovou. Tímto bych jim 

chtěl závěrem poděkovat. 
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