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ANOTACE 

VÁGNEROVÁ,R. Územní studie lokality “Havl v palouk” v Dolní Dobrou i. Ostrava: 

Katedra m stského inženýrství – 222, VŠB-TU Ostrava, 2011. 50 stran.

Úkolem práce bylo navrhnout, co nejvhodn jší ešení využití dané lokality pro funkci bydlení, 

za spln ní podmínek vyplívajících z územního plánu obce. Na za átku práce se zabývám 

úvodem do problematiky daného tématu a jsou zde vysv tleny n které základní pojmy. 

Následuje shrnutí základních poznatk  a vymezeném území, v etn  zhodnocení sou asného

stavu, na které navazuje popis obou navržených variant. Ob  varianty návrhu jsou zpracované 

v rozsahu územní studie, v etn  návrhu ešení technické a dopravní infrastruktury. 

KLÍ OVÁ SLOVA 

Územní studie, územní plán, technická infrastruktura, dopravní infrastruktura 

ANNOTATION 

VÁGNEROVÁ, R. Land-Use Study of the Locality  in Dolní Dobrou . Ostrava: Department 

of Urban  Engineering-222, Technical University  of  Ostrava, 2011. 50 pages. 

The task of this work was to suggest the most appropriate solution to use the sites for housing 

function under the conditions taken from the zoning plan of the village. At the beginning of 

work I deal with introduction to the topic and explained there are some basic concepts. The 

following is a summary of basic knowledge and a defined territory, including assessing the 

current state, which follows a description of the two proposed variants. Both design options 

are processed in the territorial scope of the study, including a proposal for solving technical 

and transport infrastructure. 
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POD KOVÁNÍ:

Ráda bych pod kovala  vedoucí své diplomové práce paní Ing. Tatian  Lipinové, Ph.D., 

za ochotu a snahu poradit a za as v novaný ešení mé práce. Také bych cht la pod kovat

pracovník m stavebního ú adu v  Dolní Dobrou i za vst ícné jednání p i poskytování 

pot ebných podklad  a informací. 



OBSAH

                                                                                                                          Diplomová práce 

OBSAH

SEZNAM POUŽITÉHO ZNA ENÍ

1 ÚVOD  ……………………………………………………………………………..  1 

1.1 P edm t diplomové práce  …………………………………………………....  1 

2 TEORETICKÁ VÝCHODISKA  ………………………………………………..  2 

2.1 Urbanismus  ………………………………………………………………….   2 

2.2 Územní plánování  ……………………………………………………………  2 

2.3    Územní plán obce  ……………………………………………………………  2 

2.4 Územní studie  ………………………………………………………………..  3 

2.5 ist  obytná zástavba  ………………………………………………………..  3 

2.6 Rodinný d m  …………………………………………………………………  3 

2.6.1 Byt ……………………………………………………………………  3

2.6.2 Podlaží ……………………………………………………………….   4

2.7 Docházková vzdálenost  ……………………………………………………...    4 

2.8 Etapa výstavby  ……………………………………………………………….   4 

3 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O OBCI DOLNÍ DOBOU   …………………………….   5 

3.1 Poloha obce Dolní Dobrou   …………………………………………………   5 

3.2 Historie obce Dolní Dobrou   ………………………………………………..   5 

3.2.1 P vod názvu obce ……………………………………………………   5

3.2.2 Historie obce …………………………………………………………   5

3.3 Charakteristika obce  ………………………………………………………….   6 

3.4 Demografický vývoj  …………………………………………………………   7 

3.5 Klimatické podmínky  ………………………………………………………..   7

3.6 Terénní a  geologické pom ry  ……………………………………………….   8 

3.7 Ob anská vybavenost, její rozmíst ní a  dostupnost  ………………………..   9 

3.8 Stávající výrobní zóny  ……………………………………………………….  10 

3.9 Pracovní p íležitosti v obci  …………………………………………………..  10 

3.10 Dopravní p ístupnost  …………………………………………………………  11 

3.10.1 Komunikace pro automobilovou dopravu ……………………………  11

3.10.2 Železni ní doprava …………………………………………………..  11

3.10.3 Komunikace pro p ší a cyklistickou dopravu ……………………….  11

3.10.4 Doprava v klidu ………………………………………………………  12



OBSAH

                                                                                                                          Diplomová práce 

3.11 Technická infrastruktura  …………………………………………………….  12

3.11.1 Zásobování vodou ……………………………………………………  12

3.11.2 Kanalizace  …………………………………………………………..  12

3.11.3 Zásobování elektrickou energií ……………………………………..  12

3.11.4 Zásobování plynem  ………………………………………………….  13

3.12 Ve ejná infrastruktura – spoje  ………………………………………………  13 

3.13 Životní prost edí  …………………………………………………………….  13 

3.13.1 Zne išt ní ovzduší  …………………………………………………..  13

3.13.2 Zne išt ní vod ……………………………………………………….  13

3.14 Nakládání s odpady  ………………………………………………………….  14 

3.15 Ochranná pásma, ochranná území  …………………………………………..  14 

3.15.1 Ochranná pásma dopravních staveb  ………………………………..  14

3.15.2 Ochranná pásma inženýrských sítí a za ízení  ……………………….  15

4 REKAPITULACE ZÁKLADNÍCH POZNATK  O VYMEZNÉM ÚZEMÍ  …  16 

4.1 Vymezení ešené lokality  …………………………………………………….  16 

4.2 Popis sou asného stavu  ………………………………………………………  16 

4.3 Širší vztahy  ……………………………………………………………………  17 

4.4 Limity území  ………………………………………………………………….  18 

4.5 Regulativa  …………………………………………………………………….  18 

4.6 Vlastnické vztahy  …………………………………………………………….  18 

4.7 SWOT  analýza území  ……………………………………………………….  19 

5 URBANISTICKÉ NÁVRHY LOKALITY HAVL V PALOUK  ………………  20 

5.1 Varianta I.  …………………………………………………………………….  20 

5.2 Varianta II.  …………………………………………………………………….  20 

5.3 Zhodnocení  variant  ……………………………………………………………  21 

5.4 ešení dopravní infrastruktury  ………………………………………………...  21 

5.4.1 Komunikace  ……………………………………………………………  22 

5.4.2 Doprava v klidu …………………………………………………………  22

5.5 ešení technické infrastruktury  ………………………………………………..  24 

5.5.1 Zásobování vodou  ……………………………………………………..  24 

5.5.2 Odvád ní splaškových vod  …………………………………………….  24 

5.5.3 Odvád ní deš ových vod ………………………………………………  24

5.5.4 Zásobování plynem  ……………………………………………………  25

5.5.5 Zásobování elektrickou energií  ………………………………………..  25



OBSAH

                                                                                                                          Diplomová práce 

5.5.6 Ve ejné osv tlení a sd lovací kabely  …………………………………..  25

5.6 Ekonomické zhodnocení  ……………………………………………………….  25 

6 TECHNICKÁ ZPRÁVA EŠENÉHO ÚZEMÍ  ………………………………….  27 

A. ÚVODNÍ ÚDAJE  ……………………………………………………………..  27

B. PR VODNÍ ZPRÁVA  ………………………………………………………..  27 

1. Charakteristika území a stavebního pozemku  ……………………………..  27 

2. Základní charakteristika stavby a jejího užívání  ……………………………  29 

3. Orienta ní údaje stavby  …………………………………………………….  30 

C.  SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA  ………………………………………..  31 

 1. Popis stavby  ………………………………………………………………..  31 

2. Stanovení podmínek pro p ípravu výstavby  ………………………………  33 

3. Základní údaje o provozu, pop ípad  výrobním programu a technologii  …  34 

4. Zásady zajišt ní požární ochrany stavby  …………………………………..  36 

5. Zajišt ní bezpe nosti provozu stavby p i jejím užívání  ……………………  37 

6. Návrh ešení pro užívání stavby osobami s omezenou schopností pohybu   

 a orientace  ………………………………………………………………….  37 

7. Popis vlivu stavby na životní prost edí a ochranu zvláštních zájm   ………  37 

8. Návrh ešení ochrany stavby p ed negativními ú inky vn jšího prost edí  …  38 

9. Civilní ochrana  ……………………………………………………………..  39 

7 NÁVRH TYPOVÉHO RODINNÉHO DOMU  ……………………………………  40 

 7.1 Pr vodní zpráva  …………………………………………………………………  40 

7.1.1 Charakteristika stavby  …………………………………………………  40

7.2 Orienta ní rozpo et stavby  ……………………………………………………...  43 

7.3 Architektonické ešení stavby  …………………………………………………..  44

8 ZÁV R  ………………………………………………………………………………  45 

9 SEZNAM POUŽITÉ LITARETURY  ……………………………………………..  46 

9.1 Publikace  ………………………………………………………………………  46 

 9.2 Normy, vyhlášky a zákony  ……………………………………………………  46 

 9.3 Internetové zdroje  …………………………………………………………….  46 

 9.4 Použitý software  ………………………………………………………………   47 

10 SEZNAM OBRÁZK   ………………………………………………………………  48 

11 SEZNAM TABULEK  ……………………………………………………………..    48 

12 SEZNAM P ÍLOH  …………………………………………………………………  49 

13 SEZNAM VÝKRESOVÉ ÁSTI  ………………………………………………….  50



SEZNAM POUŽITÉHO ZNA ENÍ

                                                                                                                          Diplomová práce 

SEZNAM POUŽITÉHO ZNA ENÍ A ZKRATEK 

Zkratky 
ATÚ ……………. Automatická telefonní úst edna

OV ……………. isti ka odpadních vod 

ÚP ……………. Územní plán 

ZPF ……………. Zem d lský p dní fond 

Zna ky

c …………..  sou initel odtoku ( - ) 

D  …………. vnit ní pr m r potrubí  (mm)  

i …………. intenzita dešt  (l/s.m2)

K  ………… konstanta pro zemní plyn ( - ) 

kd …………. sou initel denní nerovnom rnosti  ( - ) 

kh …………. sou initel hodinové nerovnom rnosti ( - ) 

n ………….. po et osob ( - ) 

Pb .………… výpo tové zatížení (kW) 

Pbi  ………… specifický p íkon (kW*bj -1 ) 

Pk  …………. absolutní tlak v koncovém bod  úseku  (MPa)  

Pz  …………. absolutní tlak v po áte ním uzlu úseku  (MPa)  

Q ………….  výpo tový pr tok potrubím  (m3 .h-1)  

q ………….. specifická pot eba vody (l/osoba.den) 

Qh ………….. maximální hodinová pot eba vody (l/dhod) 

Qm …………... maximální denní pot eba vody (l/den) 

Qmax ………….. množství deš ových odpadních vod (l/s) 

Qp ………….. pr m rná denní pot eba vody (l/den) 

qs …………. . intenzita dešt    l/s.ha 

Sasf ………….. plocha odvod ovaných komunikací m2

Sdl ………….. plocha odvod ovaných dlažeb m2

Sst ………….. plocha odvod ovaných st ech m2

Szel …………..  plocha zelen  m2

z ………….. doba erpání vody (h) 

ni  …………. sou initel soudobosti ( - ) 

  ………… sou initel odtoku ( - ) 



1  ÚVOD 

                                                                                                                          Diplomová práce 

- 1 -

1 ÚVOD

Pozvolný r st obyvatel, spolu se a zvyšujícím se zájmem o bydlení na venkov , byl jedním 

z podm t , pro  se obec za ala zabývat otázkou nových ploch pro rodinné bydlení. Za tímto 

ú elem byly provedeny zm ny územního plánu a n které pozemky v katastru obce byly nov

p evedeny na plochy pro bydlení. Hlavní z lokalit zm n ných ploch je lokalita, která je 

p edm tem mé práce, a sice lokalita Havl v palouk. 

ešená lokalita je svou pozicí zcela vhodná práv  pro rodinné bydlení, je dob e dostupná, 

nejen co se tý e dopravy, ale i docházkové vzdálenosti od objekt  ob anské vybavenosti. 

Zárove  je území svou polohou ochrán no od ruch  zp sobených b žným provozem v obci, 

jako je nap íklad hluk projížd jících aut, výfukové plyny apod.

Podstatou mé práce je navrhnout vhodné využití lokality Havl v palouk pro funkci bydlení 

a to ve form  územní studie. Hlavním prioritou této studie bude vytvo ení takového návrhu, 

který by v co nejv tší mí e spl oval urbanistické a technické podmínky dané lokality. 

Zejména pak za len ní do okolního prost edí a navázaní na technickou infrastrukturu obce, 

takovým zp sobem, aby vyhovovalo jak estetickým, tak i ekonomickým požadavk m.

1.1 P edm t diplomové práce 

P edm tem mé diplomové práce je zpracovat územní studie, pro lokalitu Havl v palouk 

v obci Dolní Dobrou  tak, aby byly spln ny požadavky jak ze strany obce, tak také požadavky 

vyplívající z p íslušných p edpis  a norem. 

Celá plánovaná zástavba Havlova palouku je rozd lena do dvou etap. První etapa byla již 

zahájena, v sou asné dob  se nachází ve fázi rozparcelování pozemku podle zastavovacího 

plánu, který si obec nechala zpracovat (bez územní studie) a zasí ování území první etapy. 

Mým úkolem je zpracovat územní studii nejprve pro druhou etapu plánované zástavy, tak aby 

co nejvhodn jším zp sobem navazovala na etapu první a následn  zpracovat variantní ešení 

pro celé území lokality Havl v palouk. 
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2  TEORETICKÁ VÝCHODISKA 

Hlavním východiskem pro zpracování územní studie byly zejména obecné požadavky obce 

Dolní Dobrou . Ovšem p i zpracování projektu bylo samoz ejm  t eba dodržovat i požadavky 

vyplívající z n kterých norem a p edpis .

2.1   Urbanismus 

Urbanismu je v dní a technický obor a zabývá se teorií uspo ádání sídel a osídlení. Teorie 

urbanismu je východiskem pro územní plánování. Je vytvá en souborem v deckých

a um leckých metod a postup  sloužících p i zakládání a formování lidského osídlení. 

Uplat uje se zejména p i ešení m st, ale i jiných sídlištních celk  a celých širších územních 

jednotek s d razem na tvorbu životního prost edí. Urbanismu je teoretickou disciplínou, která 

se zabývá procesy urbanizace, využitím sídelního prostoru, uspo ádáním a utvá ením 

urbánního prost edí lidských sídel a osídlení, jejich fungováním, obnovou a rozvojem. [4] 

2.2 Územní plánování 

Územní plánování lze popsat jako soustavnou innost, kterou v souladu s celospole enskými 

cíly komplexn eší funk ní využití území, stanoví zásady jeho organizace, v cn  a asov

koordinuje výstavbu a jiné innosti ovliv ující rozvoj území. [2] 

Cílem územního plánování je vytvá et p edpoklady pro výstavbu a pro udržitelný rozvoj 

území, spo ívající ve vyváženém vztahu podmínek pro p íznivé životní prost edí, pro 

hospodá ský rozvoj a pro soudržnost spole enství obyvatel území a který uspokojuje pot eby 

sou asné generace, aniž by ohrožoval podmínky života generací budoucích. [16] 

2.3   Územní plán obce 

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

plošného a prostorového uspo ádání, uspo ádání krajiny a koncepci ve ejné infrastruktury; 

vymezí zastav né území, plochy a koridory, zejména zastavitelné plochy a plochy vymezené 

ke zm n  stávající zástavby, k obnov  nebo op tovnému využití znehodnoceného území.[16] 
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2.4 Územní studie 

Územní studie navrhuje, prov uje a posuzuje možná ešení vybraných problém , p ípadn

úprav nebo rozvoj n kterých funk ních systém  v území, nap íklad ve ejné infrastruktury, 

které by mohly významn  ovliv ovat nebo podmi ovat využití a uspo ádání území nebo 

jejich vybraných ástí.

Územní studii lze využít nap íklad pro prov ení a posouzení: 

- územních podmínek ochrany hodnot území p i ešení st et  zájm

- umíst ní dopravních systém  nebo technické infrastruktury, 

- umíst ní obnovitelných zdroj  energie v krajin ,

- ešení vybraných problém  urbanistické koncepce (uspo ádání zastavitelných ploch, 

dopravního ešení, technické infrastruktury, umíst ní ob anské vybavenosti, zelen  aj.). [16] 

2.5 ist  obytná zástavba 

Polyfunk ní, p evážn  bydlení v nízkopodlažní rodinné zástavb  zpravidla s oplocenými 

zahradami. Novodobá zástavba, relativn  malé parcely v pravidelné struktu e, typ m stské

zástavby s omezeným rejst íkem venkovských a živnostenských funkcí. [5] 

2.6   Rodinný d m

Stavba pro bydlení, která svým stavebním uspo ádáním odpovídá požadavk m na rodinné 

bydlení a v níž je více než polovina podlahové plochy místností a prostor  ur ena k bydlení; 

rodinný d m m že mít nejvýše t i samostatné byty, dv  nadzemní a jedno podzemní podlaží 

a podkroví.[7] 

2.6.1 Byt 

Soubor místností, pop ípad  jednotlivá obytná místnost, které svým stavebn  technickým 

uspo ádáním a vybavením spl uje požadavky na trvalé bydlení a je k tomuto ú elu užívání 

ur en. [7] 
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2.6.2 Podlaží

ást stavby vymezená dv ma nad sebou následujícími vrchními líci nosné konstrukce stropu. 

Rozlišují se podlaží nadzemní a podzemní. [7] 

   Obrázek .1: Ozna ení podlaží obytné budovy[5]

2.7   Docházková vzdálenost 

Sm rné nebo normativní stanovení p ší dostupnosti mezi nejvzdálen jším obytným domem 

a ú elovými objekty ob anské vybavenosti nebo ke stanicím m stské hromadné dopravy. [25] 

2.8    Etapa výstavby 

Je v dokumentaci stavby v cn  a asov  vymezená obvykle jako ucelená ást stavby schopná 

samostatného užívání (provozu). Každá etapa výstavby pak zpravidla prochází všemi fázemi 

p ípravy a realizace projektu spojeného s výstavbou. [25]
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3 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O OBCI DOLNÍ DOBOU

3.1 Poloha obce Dolní Dobrou

Obec Dolní Dobrou  leží ve východní ásti Pardubického kraje, konkrétn  v okrese Ústí nad 

Orlicí. Obec má okolo 2500 obyvatel a nachází se mezi dv ma st edn  velkými m sty a to 

Letohradem (cca 4 km) na západní stran  a na stran  východní okresním m stem Ústí nad 

Orlicí (cca 10 km). 

Obrázek . 2: Umíst ní obce v rámci okresu [20] 

3.2 Historie obce Dolní Dobrou

3.2.1  P vod názvu obce

eský název Dobru  je poprvé doložen v roce 1467 jako Nider Dobrucz. eský název je 

odvozen od eského osobního jména Dobrút. To byl snad význa ný eský osadník v nov

založené vsi nebo pomocník n meckého lokátora. Fakt existence eského i n meckého názvu 

dokládá, že na jejich vzniku se podílelo eské i n mecké etnikum. [22] 

3.2.2  Historie obce 

Obec Dolní Dobrou  má více než 700 - letou historii, jejíž po átek spadá do období vlády 

P emysla Otakara II. Dolní Dobrou  vznikla v rámci postupného osídlování lanšperského 

panství b hem královské kolonizace, provád nou pány z Drnholce v prvních desetiletích 

druhé poloviny 13. století. 
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V literatu e se o historii Dolní Dobrou e mnoho nedozvíme, naše obec nezaujímá takové 

místo v d jinách našeho státu, které by bylo hodno literárního zpracování anebo alespo

povšimnutí. Obec se adí k okolní, nebyla sídlem n kterého z feudál  a tím je i úm rný po et

a charakter dochovaných archiválií. [22] 

V roce 1873 byla Dolní Dobrou  povýšena na m stys.

Obrázek . 3: Znak obce Dolní Dobru  [22] 

3.3 Charakteristika obce 

Dolní Dobru  je rozlehlá ves uli ního typu, dlouhá p ibližn  4 kilometry, zasazená do krásné 

p írody Orlických hor. Obec je samosprávným celkem a skládá se z n kolika ástí: Dolní 

Dobrou , Horní Dobrou  a Lanšperk. Horní Dobrou  a Lanšperk byly p ipojeny k Dolní 

Dobrou i v roce 1976.

Dolní Dobrou  a necelý kilometr nad ní navazující Horní Dobrou  vypl ují celé údolí 

Dobrou kého potoka, který je p ítokem Tiché Orlice. 

ÁST OBCE 
PO ET

OBYVATEL

KATASTRÁLNÍ VÝM RA

[ha] 

NADMO SKÁ VÝŠKA 

[m] 

Dolní Dobrou  2186 1662 365 

Horní Dobrou   258 1015 365 

Lanšper 117 394 430 

CELKEM 2561 3071   

Tabulka . 1: Obec Dolní Dobrou  a její ásti
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V letních m sících po et obyvatel stoupá s p íchodem majitel  chat a chalup, kte í tu mnohdy 

tráví celé léto. 

3.4 Demografický vývoj 

Následující tabulka shrnuje vývoj stavu obyvatel v letech 1837- 2010. Do po tu obyvatel 

v jednotlivých letech jsou zahrnuty všechny ásti obce. Hlavní podíl obyvatelstva má trvale ást 

Dolní Dobrou . Jak vyplívá z tabulky, nejvíce obyvatel m la obec v 30. letech 19. století a to 

s klesající tendencí. Okolo roku 2000 se pak pokles po tu obyvatel zastavil p ibližn  na 2500 

a kolem této hranice se pohybuje dodnes. K dnešnímu dni eviduje obec 2561 obyvatel 

ve všech jejich ástech dohromady. 

ROK 1837 1850 1890 1910 1921 1930 1961 1980 1991 2000 
PO ET
OBYVATEL 3271 3763 3561 3339 2929 2961 2561 2409 2390 2558 

           

 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 
 2549 2515 2533 2515 2510 2519 2526 2539 2550 2563 

Tabulka . 2: Stav obyvatelstva   1837- 2010 [5]

V ková struktura, je v porovnání s Pardubickým krajem p íznivá, zejména co se týká po tu 

d tí. Následující tabulka znázor uje v kovou strukturu obce. 

V ková skupina  0 - 14 15 – 59 60 + Celkem 
  abs. % abs. % abs. % Abs. 
Obec Rok        
Dolní Dobrou  19911) 524 21,9 1388 58,1 478 20,0 2390 
 1995 562 22,3 1545 61,3 415 16,6 2522 
 20012) 556 21,6 1568 61,0 448 17,4 2572 
Pardubický kraj 20012) 87271 17,1 328966 64,5 93724 18,4 510079 

Tabulka . 3: V ková struktura obyvatelstva [5] 

3.5 Klimatické podmínky 

Obec Dolní Dobrou  leží v kopcovité oblasti Orlických hor. Orlické hory pat í do chladné 

klimatické oblasti s vysokým množstvím srážek. Ovšem území obce Dolní Dobrou  leží 

v pásmu mírn  teplém. Konkrétn  v klimatické jednotce MT2.  
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Pr m rná ro ní teplota iní 6º, pr m rné ro ní srážky 728 mm. Sn hová pokrývka se obvykle 

udrží 120 až 140 dní ro n , pr m rné lednové teploty se pohybují v rozmezí -3°C až -7 °C. 

[19]

Obrázek . 3: Mapa klimatických jednotek R [10]

3.6   Terénní a  geologické pom ry

Území obce je osazeno v kopcovité krajin , p i emž hlavní obydlená ást obce se táhne 

údolím potoka Dobrou ka. Nadmo ská výška obce je 365 m. Geologické pom ry jsou patrné 

z obrázku. 

Obrázek . 2: Zjednodušená geologická mapa [18] 
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Tém  celé zájmové území leží v oblasti poorlické brázdy, díl í geologické jednotky oblasti 

sudetského permokarbonu, která je úzkou depresí, protaženou SZ – JV, sm rem od eské 

Rybné k Letovicím. [5] 

Jak je patrné z obrázku v dot eném území se nepravideln  st ídají slepence, brekcie, pískovce, 

prachovce a jílovce, obvykle typického ervenohn dého zbarvení. 

3.7   Ob anská vybavenost, její rozmíst ní a dostupnost

Ob anskou vybavenost obce hodnotím jako dobrou a pro pot eby místních obyvatel pln

dosta ující. Pokrývá b žný sortiment denní pot eby i n které specializované nabídky. 

P evážná ást ob anské vybavenosti je situována v centru obce, ímž je usnadn ná její 

dostupnost.

V obci se nachází tato ob anská vybavenost:

Školství:

Základní škola (devítiletá pln  vybavená pro 350 žák )

Mate ská škola  

Základní um lecká škola (detašovaná u ebna)

Sociální pé e:

D m s pe ovatelskou službou

Místní spolek K

Správa:

Obecní ú ad (v etn  stavebního ú adu a matriky) 

Pošta

Zdravotnictví: 

Lékárna

D tský léka

Zubní léka

Praktický léka

Kultura:

Divadlo, kino

Knihovna
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Kostel sv. Mikuláše 

Sportovní za ízení:

Víceú elová sportovní hala 

Tenisové kurty 

Fotbalové h išt

Volejbalové h išt

Posilovna

Koupališt

Posilovna

Další služby: 

Obchody potraviná ské a smíšené 

Pr myslové zboží 

Zv roléka

Kade nictví, kosmetika  

Pohostinství

erpací stanice pohonných hmot 

Požární zbrojnice  

3.8  Stávající výrobní zóny  

V obci se nachází n kolik výrobních objekt , ve všech p ípadech se jedná o lehký pr mysl, 

s žádným nebo mírn  negativním vlivem na životní prost edí. 

Výrobní objekty v obci: 

USSPA, s.r.o. - výroba masážních bazén

Contipro Group - výzkum a výroba lé iv

ADOR CZ s.r.o.- výroba protipožárních dve í

SEMO Výtahy s.r.o. – výtahy

3.9  Pracovní p íležitosti v obci  

Pracovní p íležitosti v obci se nacházejí zejména ve výše uvedených spole nostech, pop ípad

v n kterých službách obce. Neodmyslitelným zdrojem pracovních p íležitostí je také místní 
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zem d lské družstvo. Pro typ vesnic, jakým je Dolní Dobrou , je obvyklé, že v tšina jejich 

obyvatel za prací dojíždí do okolních m st, ani Dolní Dobru  není výjimkou. Další pracovní 

p íležitosti je možné nalézt v okolních m stech jako nap íklad Letohrad (OEZ,s.r.o.), Ústí nad 

Orlicí, eská T ebová ( KORADO,a.s.), Lanškroun.

U všech zmín ných m st dojízdná vzdálenost nep ekra uje 20 km.  

3.10  Dopravní p ístupnost

3.10.1  Komunikace pro automobilovou dopravu 

Obec je dopravn  velmi dob e dostupná. Základní dopravní osu celé obce tvo í komunikace 

II. t ídy (II/313) navazující na hlavní sm ry Ústí nad Orlicí, Lanškroun a Letohrad. Tato 

komunikace je provedena jako m stská komunikace o ší ce 7 m. Pr m rná vytíženost této 

silnice je p ibližn  1450 aut za den.

Obec neprovozuje m stskou hromadnou dopravu, p esto do obce jezdí pravidelné spoje místní 

linkové dopravy. Nejvíce spoj  linkové dopravy jezdí zejména v ranních a odpoledních 

hodinách, tak aby bylo vyhov no ob an m dojížd jících pravideln  do zam stnání. P estup 

na dálkové spoje je možný v Žamberku nebo v Ústí nad Orlicí. Autobusové zastávky jsou 

rozmíst ny podél hlavní komunikace v dostate ném po tu tak, že jejich docházkové 

vzdálenosti nep ekra ují 5 minut (400 m).  

3.10.2  Železni ní doprava 

Obcí vede elektrifikovaná železni ní tra eské dráhy, která se nachází na jejím okraji 

v severní ásti. Intenzita této trati iní asi 40 pravidelných vlak  za den. Vzhledem ke své, 

poloze železni ní tra  hlukov  neobt žuje obytné území. 

3.10.3  Komunikace pro p ší a cyklistickou dopravu 

Obec má pom rn  dob e propojenou sí  komunikací pro p ší. Podél páte ní komunikace 

vedou oboustranné chodníky. Krom  chodník  je využívána pro p ší dopravu tzv. Malá 

strana, jedná se o p vodní komunikaci, dnes sloužící zejména k dopravní obsluze dom ,

umíst ných v této ásti obce. Zásadním nedostatkem t chto komunikací je naprostá absence 

bezbariérového ešení. 
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Územím obce prochází nová cyklistická trasa o konstrukci ší e 2,5 až 3 m dlouhá celkem 

40 km. V tší její ást je vedená údolím eky Tiché Orlice.

3.10.4  Doprava v klidu 

Odstavení vozidel místních obyvatel je ešeno v garážích rodinných dom  nebo na vlastních 

pozemcích. U inžovních dom  je odstavení vozidel zajišt no v suterénních garážích 

a v menších blocích adových garáží. Parkování osobních vozidel je zajišt no p ed objekty 

ob anské vybavenosti, zejména pak v centru obce. P ed hlavními výrobními objekty jsou 

z ízena neve ejná parkovišt .

3.11 Technická infrastruktura 

P i popisování technické infrastruktury obce jsem vycházela z územního plánu obce 

a z informací poskytnutých stavebním ú adem. 

3.11.1  Zásobování vodou 

Obec je zásobována pitnou vodou z ve ejného vodovodu, který je ve správ  spole nosti

Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí, a.s. Vodovod zásobuje pitnou vodou místní 

obyvatele, pr mysl a ostatní odb ratele v obci Dolní Dobrou  a sídelní jednotce Horní 

Dobrou  a Valdštejn. Vodovod je zásobován vodou jímanou ze zdroje podzemní vody 

nacházející se v ásti obce zvané Valdštejn. Celková délka vodovodu bez p ípojek iní 

19,745 km. 

3.11.2 Kanalizace 

Ješt  donedávna nebyla v obci Dolní Dobrou  vybudovaná soustavná kanaliza ní sí . Byly 

zde z ízeny díl í stoky jednotné kanalizace odvád jící splaškové odpadní vody a deš ové

vody do recipientu Dobrou ka. Produkované odpadní vody byly do kanalizace vypoušt ny

p evážn  p es septiky u jednotlivých nemovitostí. V sou asné dob  nahradila tento 

nevyhovující systém nová sí  jednotné kanalizace napojená na centrální isti ku odpadních 

vod. Její hlavní stoky vedou podél místního potoka a podchycují  stávající výusti jednotné 

kanalizace. Na nové stokové síti jsou navrženy ty i odleh ovací komory, které zásadn

snížily pot ebnou dimenzi hlavní stoky. 
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3.11.3  Zásobování elektrickou energií 

Dolní Dobru  je napájena vrchním vedením 35kV z rozvodny 110kV v Lukavici. Mimo 

zastav nou ást obce prochází katastrem obce dálková linka 400kV . 453 Krasíkov    -

Neznásob. V celé obci je z ízeno cekem 19 trafostanic 35/0,4kV. 

3.11.4 Zásobování plynem 

V sou asné dob  je obec plynofikována st edotlakým rozvodem plynu, který je zásobován 

z regula ní stanice VTL/STL RS 2000/2/1 Žampach. Napojení jednotlivých odb ratel  je 

ešeno za použití domovních regulátor , které jsou sou ástí odb rného plynového za ízení s 

umíst ním za hlavním uzáv rem. STL sí  plynovod  je navržena tak, aby mohlo dojít k 

maximálnímu plošnému zásobení obce. Z hlavního páte ního plynovodu jsou provedeny 

odbo ky pro napojení co nejv tšího po tu obyvatel obce. 

3.12 Ve ejná infrastruktura – spoje 

Katastrem Dolní Dobrou e prochází dv  trasy dálkových kabel . Kabely . 103 a . 115 ze 

sm ru od Ústí nad Orlicí jsou vedeny p evážn  mimo zastav nou ást obce do ATÚ v Dolní 

Dobrou i a jsou z ní vyvedeny linky . 104 a . 298.

3.13 Životní prost edí

3.13.1 Zne išt ní ovzduší 

Hlavní vliv na kvalitu ovzduší mají zejména místní zdroje zne iš ování ovzduší. Nejv tším 

zdrojem zne išt ní ovzduší jsou lokální topeništ  na tuhá paliva, p estože byla obec již 

plynofykována , nesou spalovací procesy nejv tší podíl na zne išt ní ovzduší. Další zdrojem 

zne išt ní ovzduší jsou místní výrobní objekty, zejména USSPA, s.r.o., Contipro Group  

a SILYBA a.s. Dolní Dobrou

Intenzita automobilové dopravy na místních komunikacích není natolik vysoká, aby emise 

z ní zp sobené zásadn  ovlivnili ovzduší.

3.13.2 Zne išt ní vod

Území obce Dolní Dobrou  je, co se týká vodohospodá ské hodnoty pom rn  významné. 

Okolo 40% správního území obce leží ve Chrán né oblasti p irozené akumulace vod 



3  ZÁKLADNÍ ÚDAJE O EŠENÉM ÚZEMÍ 

                                                                                                                          Diplomová práce 

- 14 -

(CHOPAV) Východo eská k ída. V ešeném území jsou také situovány vodní zdroje pro 

hromadné zásobování obyvatelstva pitnou vodou.  

a) povrchové vody 

Hlavním zdrojem zne išt ní povrchových vod byly odpadní vody, které byly do nich 

vypoušt ny. V sou asné dob  je však již v provozu nov  vybudovaná kanaliza ní sí

napojená na centrální OV, ímž byl nejvýznamn jší zdroj zne išt ní povrchových vod 

odstran n.

b) podzemní vody 

Nejd ležit jší zdroj zne ist ní podzemních vod pochází ze zem d lské innosti. Jedná se 

zejména o zne išt ní zp sobené nedostate ným t sn ním zem d lských objekt  (jímky, 

hnojišt ) a zne išt ní související s aplikací hnojiv na zem d lské pozemky. 

3.14 Nakládání s odpady 

Obec Dolní Dobrou  je p vodcem odpad , které na jejím území produkují ob ané (fyzické 

osoby) -  komunálních odpad . Odvoz komunálních odpad  zajiš uje firma EKOLA s.r.o. 

eské Libchavy. Pro ukládání t íd ného komunálního odpadu jsou na území obce umíst ny

kovové nádoby na odpad 110l, které jsou pravideln  vyváženy. Náklady na provozování 

systému nakládání s odpady jsou hrazeny poplatkem na osobu. Dále je pravideln  po ádán 

bezplatný svoz odpad  ze zelen , který zajiš uje technická eta obce. 

3.15 Ochranná pásma, ochranná území 

3.15.1 Ochranná pásma dopravních staveb [5]

a) komunikace 

Mimo souvisle zastav né území obce 

100 m od osy vozovky nebo p ilehlého jízdního pásu dálnice, rychlostní komunikace 

50 m od osy vozovky nebo p ilehlého jízdního pásu ostatních silnic I. t ídy

15 m od osy vozovky nebo p ilehlého jízdního pásu silnice II. a III. t .

b) železnice 

60 m od osy krajní koleje nejmén  však 30 m od hranice obvodu dráhy 
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3.15.2 Ochranná pásma inženýrských sítí a za ízení

a) elektrická energie  

Ochranná pásma elektrického vedení jsou stanovena zákonem .458/2000Sb.(energetický

zákon a související p edpisy)

Elektrická venkovní vedení p i nap tí:

      1 kV  do 35 kV v etn               7m od krajního vodi e

35 kV do 110 kV v etn    12m od krajního vodi e

110 kV do 220 kV v etn     15m od krajního vodi e

220 kV do 420 kV v etn     20 mod krajního vodi e

Ochranné pásmo podzemního elektrického vedení do 110 kV v etn  je 1m po obou 

stranách krajního kabelu. 

b) plynovody a regula ní stanice 

Ochranná pásma plynovodu jsou stanovena zákonem .458/2000Sb.(energetický zákon 

a související p edpisy)

U VTL plynovodu

-do DN 200 mm      4m 

-DN 200 do DN 500 mm v etn     8 m 

U nízkotlakých a st edotlakých

plynovod  a  p ípojek, kterými se rozvád jí   

plyny v zast. území      1 m 

u technologických objekt      4 m 

Bezpe nostní pásmo 

Regula ní stanice vysokotlaké  10 m 

Vysokotlaké plynovody nad DN 250  40 m 

c) objekty zásobování vodou a objekty pro odvád ní odpadních vod 

Ochranná pásma vodovodních ádu jsou stanovena zákonem .150/2010 Sb. (Vodní zákon) 

Ochranná pásma jsou vymezena vodorovnou vzdáleností od vn jšího líce st ny potrubí nebo 

kanaliza ní stoky na každou stranu: 

u vodovodních ad  a kanaliza ních stok do pr m ru 500 mm v etn                1,5 m 
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4 REKAPITULACE ZÁKLADNÍCH POZNATK  O VYMEZNÉM ÚZEMÍ  

ešená lokalita se nachází v katastrálním území obce Dolní Dobrou . Obec Dolní Dobrou

leží ve východní ásti Pardubického kraje, konkrétn  v okrese Ústí nad Orlicí. Obec má okolo 

2500 obyvatel a nachází se mezi dv ma st edn  velkými m sty a to Letohradem (cca 4 km) 

a okresním m stem Ústí nad Orlicí (cca 10 km). 

Pro ešenou lokalitu se vžil obecní název Havl v palouk. 

4.1 Vymezení ešené lokality 

Havl v palouk se rozprostírá na ploše o vým e p ibližn  9 ha. Tato plocha leží východn

od páte ní komunikace obce a je od ní vzdálená necelých 200 m. Oblast ze severní a východní 

strany sousedí s nezastav nými pozemky soukromých vlastník , vedenými v katastru 

nemovitostí jako lesní porost a trvalá travnatá plocha. Na jižní stran  ji ohrani ují pozemky 

zem d lského p dního fondu, na západní stran  pak zástavba rodinných dom .

Obrázek . 3: Ortofotomapa s vyzna ením ešeného území [20] 

4.2 Popis sou asného stavu 

V nedávné dob  došlo ke zm n  územního plánu v míst ešené lokality. Plocha Havlova 

palouku se rozší ila na plochu ist  obytné zástavby, p vodn  vedenou jako pole. Došlo 

k vyn tí této plochy ze ZPF. Vlastníkem pozemku je obec Dolní Dobru .



 4    REKAPITULACE ZÁKLADNÍCH POZNATK  O VYMEZENÉM ÚZEMÍ 

                                                                                                                          Diplomová práce 

- 17 -

Celé území je pom rn  svažité se stoupáním na východní stranu. V sou asné dob  je lokalita 

rozd lena na dv ásti. Na ást první etapy zástavby, ve které již prob hlo rozparcelování 

a zasí ování pozemku a na ást druhé plánované etapy, kde není provedena žádná 

infrastruktura a nachází se zde „zelená louka“.  

Obrázek . 7: Fotodokumentace sou asného stavu, pohled SV 

Obrázek . 8: Fotodokumentace sou asného stavu, pohled S 

Obrázek .9: Fotodokumentace sou asného stavu, pohled Z 

4.3 Širší vztahy  

Zájmové území se nachází ve výhodné poloze poblíž centrální ásti obce a zárove  je svým 

umíst ním chrán no od nep íznivých vliv  dopravy a dalších negativních ú ink
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zp sobených b žným provozem v obci. Centrum obce, ve kterém je situována p evážná ást 

základní ob anské vybavenosti, kterou jsou zejména školy (základní, mate ská), obecní ú ad, 

obchod se smíšeným zbožím, léka  a další, je od ešené lokality vzdálené necelých 700 metr .

Nejbližší autobusová zastávka je od území vzdálena p ibližn  120 m. Vlakové nádraží je sice 

od lokality vzdálené tém  2 kilometry, ale dopravn  je velmi dob e dostupné, a  už 

automobilem nebo využitím etných linek autobusové dopravy. 

4.4 Limity území 

Na ploše ešeného území se nenacházejí žádné zásadní omezující prvky bránící nebo 

ovliv ující výstavbu. V severovýchodním rohu se za hranicí vymezující lokality nachází 

vodojem. Ochranné pásmo vodojemu nebude novou výstavbou dot eno. Dolní ástí pozemku 

vede stávající vodovodní ád o dimenzi 150 mm, jeho ochranné pásmo je stanovené zákonem 

.274/2001 na 1,5m od st ny potrubí na každou stranu. Ostatní vedení technické 

infrastruktury, jejichž ochranná pásma by mohla mít vliv na výstavbu, jsou vedena mimo 

zájmové území. Jejich p esn jší poloha je patrná z výkresu . 4 Limity území. 

OBJEKT OCHRANNÉ PÁSMO  [mm] 

VODOVOD DN 150 1500 
VODOJEM 5000 
KANALIZACE DN 300 1500 

PLYNOVOD DN 63 1000 

Tabulka . 4: Ochranná pásma stávajících sítí 

4.5 Regulativa 

Po zm n  územního plánu obce, je ešená oblast vedená jako plocha ist  obytné 

zástavby (BC).  Kompozi n  a hmotov  se musí jednat o nízkopodlažní zástavbu rodinnými 

domy. 

4.6 Vlastnické vztahy 

Celé území Havlova palouku je ve vlastnictví obce Dolní Dobrou . Sousední pozemky jsou 

ve vlastnictví soukromých osob. ást sousedícího pozemku na jižní stran  tvo í ZPF. 

Podrobn jší p ehled o vlastnících dot ených pozemk  viz výkres . 3. 



 4    REKAPITULACE ZÁKLADNÍCH POZNATK  O VYMEZENÉM ÚZEMÍ 

                                                                                                                          Diplomová práce 

- 19 -

4.7 SWOT  analýza území 

SILNÉ STRÁNKY 

Umíst ní v klidové zón

Dopravní dostupnost 

Dostupná stávající TI 

Docházkové vzdálenosti ob anské vybavenosti 

Vy ešené vlastnické vztahy 

SLABÉ STRÁNKY   

Kopcovitý terén

Podstatný zásah do krajiny 

P ÍLEŽITOSTI

Posílení obytné funkce obce 

P íznivý vývoj v kové struktury obyvatel 

Využití nového víceú elového h išt

Zkvalitn ní místních komunikací v okolí dané lokality 

HROZBY  

Nezájem o koupi nových dom

Zvýšení míry automobilizace v obci 
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5 URBANISTICKÉ NÁVRHY LOKALITY HAVL V PALOUK 

Pro lokalitu Havl v palouk jsem zpracovala celkem dv  varianty urbanistického návrhu. Oba 

návrhy respektují územní plán obce, proto se v obou p ípadech jedná o návrh zástavby 

rodinnými domy. První varianta respektuje již zpracovaný návrh zástavby, který si obec 

po ídila pro plánovanou první etapu výstavby na tomto území a eší tak navazující druhou 

etapu. Druhá varianta potom eší celé území samostatn .

5.1   Varianta I. 

První varianta eší návrh zástavby pro druhou etapu plánované výstavby na lokalit  Havl v

palouk. Navazuje tak na etapu první, jejíž návrh si nechala obec zpracovat. Práv  zpracovaný 

návrh první etapy byl p i návrhu této varianty velmi limitující, jelikož bylo nutné co 

nejvhodn jším zp sobem navázat na koncepci vyplívající z tohoto návrhu, a  už se jednalo 

o napojení na dopravní a technickou infrastrukturu nebo zp sob parcelace území. 

V jihovýchodní ásti pozemku jsem tedy zachovala ád slepých ramen. Tato slepá ramena se 

napojují na páte ní komunikaci, která prochází p es celé území a v jeho východní ásti se 

rozd luje do dvou v tví, p i emž jedna kopíruje hranice ešené plochy a druhá prochází 

nap í  územím. Všechny komunikace na území jsou lemovány chodníkem pro p ší, 

dopln ným p echody pro chodce a místy pro p echázení. Plochy vzniklé mezi jednotlivými 

rameny komunikací jsou rozparcelovány takovým zp sobem, že vznikly parcely vždy 

po obou stranách t chto cest, pouze na severní stran  je parcelace provedena jednostrann

a v jihovýchodním rohu území, jsem vzniklý prostor využila pro umíst ní víceú elového

a d tského h išt , v etn  parkových úprav a parkovišt . Ulice vytvo ené slepými rameny 

komunikace jsou ešeny jako obytné zóny, upravené p íslušný dopravním zna ením, chodníky 

v t chto obytných zónách jsou ve stejné výškové úrovni se silni ní komunikací a jsou od sebe 

odlišeny vizuáln  pomocí použitých materiál .  Celkem jsem v rámci druhé etapy navrhla 

39 parcel pro rodinné domy o r zných vým rách, p i emž nejmenší z nich má 

600m2   a k nejv tším pat í parcela o vým e 1800 m2.

5.2   Varianta II. 

Ve druhé variant  jsem zpracovávala urbanistický návrh již pro celé území Havlova palouku, 

byla jsem tak omezena jen místem napojení na hlavní komunikaci. Území se napojuje 
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na dopravní infrastrukturu obce v míst  napojení p vodní obslužné komunikace pro stávající 

parcely. Prvním úseku vede tak ka kolmo na hlavní komunikaci, p ed stávajícím objektem 

skautské chaty se pak stá í tém  o devadesát stup , takže se dostává do rovnob žné polohy 

s páte ní komunikací obce. Na obou koncích se na tuto silnici napojují v kolmém sm ru trasy 

vedoucí kolem dokola celého území. Tyto komunikace jsou pak propojeny cestami jak 

v podélném, tak i v p í ném sm ru. Všechny komunikace na území jsou lemovány chodníkem 

pro p ší, dopln ným p echody pro chodce a místy pro p echázení. Parcely jsou vytvo eny,

krom  severní ásti území, vždy protilehle po obou stranách komunikací. Celkem na celém 

území vznikne 79 nových parcel o r zných vým rách, p i emž nejmenší z nich má okolo 

400m2  a k nejv tším pat í parcela o vým e p ibližn  1300m2. Prvních sedm parcel podél 

p íjezdové komunikace je ponechaných z p vodního návrhu první etapy. Ve východní ásti 

území je umíst no víceú elové a d tské h išt , v etn  parkových úprav, mobiliá e

a parkovišt . Mezi parcelami v severní ásti lokality a parcelami v centrální ásti, vniká volný 

prostor, ve kterém bude vysázené vysoká zele  a vznikne zde menší lesopark, volný prostor tu 

je ponechám zám rn , z d vodu mírné táhlé prohlubn  v tomto míst .

5.3   Zhodnocení variant 

ešení první varianty bylo do zna né míry limitující již navrženou první etapu, na kterou 

návrh navazoval. Jako prioritní návrh bych volila Variantu II., nejen z toho d vodu, že 

na rozdíl od první varianty eší území celé, ale také proto, že druhý urbanistický návrh  mi 

p ipadá ucelen jší a pro ešení dopravní a technické infrastruktury prakti t jší, také situování 

ploch pro volno asové aktivity, kterými jsou víceú elové a d tské h išt , je vhodn jší než - li 

u varianty první.

V následujících kapitolách (5.4 a 5.5) budu popisovat pouze Variantu II., jelikož ešení, 

popisovaná v t chto kapitolách, se u obou variant do zna né míry shodují. P ípadné rozdíly 

v technickém ešení obou variant jsou patrné z výkresové dokumentace. 

5.4 ešení dopravní infrastruktury 

Návrh dopravní infrastruktury vycházel z p edpis SN 73 6110 Projektování místních 

komunikací, SN 73 6102 Projektování k ižovatek na pozemních komunikacích 

a SN 73 6056 Odstavné a parkovací plochy silni ních vozidel. 
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5.4.1 Komunikace 

 Území se dopravn  napojí na místní osovou komunikaci této ásti obce (silnici II/313) nov

navrženou obousm rnou komunikací o ší ce jednoho pruhu 3m. Napojení bude provedeno 

v míst  napojení p vodní obslužné komunikace. Pro celé území je navržena komunikace 

o stejné ší ce. V prvním úseku vede nová cesta tak ka kolmo na hlavní komunikaci, p ed

stávajícím objektem skautské chaty se pak pravoto iv  stá í tém  o devadesát stup , takže 

se dostává do rovnob žné polohy s páte ní komunikací obce. Na obou koncích se na tuto 

silnici napojují v kolmém sm ru trasy vedoucí kolem dokola celého území. Silni ní

komunikace je na celém území lemovaná z jedné strany chodníkem pro chodce o ší ce 2m, 

z druhé strany vede podél v tší ástí všech cest technický pás ší ky 1m, který m že být rovn ž

využit pro pohyb chodc . Chodníky jsou od vozovky odd leny výškovým rozdíl 120mm 

a mají spád v p í ném sm ru 1%. V místech ur ených pro p echázení vozovky jsou chodníky 

upraveny podle SN 73 6110 Projektování místních komunikací. 

Obrázek . 10: ešení p echodu pro chodce 

Provoz na nov  nevržených komunikacích je upraven dopravním zna ením. Jelikož se jedná 

o zónu bydlení je na v tšin  území povolená maximální rychlost 30km/hod, toto omezení je 

ješt  pojišt no umíst ním zpomalovacích prah  v rizikových oblastech území. Kde není 

rychlost upravena jinak, platí maximální povolená rychlost v obci 50km/hod. Na k ížení 

jednotlivých tras jsou stanoveny rozhledové trojúhelníky podle SN 73 6102 Projektování 

k ižovatek na pozemních komunikacích.  
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5.4.2 Doprava v klidu 

Odstavení vozidel místních obyvatel bude ešeno v garážích rodinných dom  nebo 

na vlastních pozemcích. U víceú elového h išt  je ešeno parkovací stání o celkovém po tu

stání 12, z toho jedno je ešené pro osoby t žce pohybov  postižené podle SN 73 6056 

Odstavné a parkovací plochy silni ních vozidel.

Obrázek . 11: Bezbariérové parkovací stání 

a) stanovení po tu parkovacích stání (dle SN 73 6110 Projektování místních 

komunikací) 

DRUH STAVBY 
Ú ELOVÁ 

JEDNOTKA

PO ET
Ú ELOVÝCH 

JEDNOTEK NA 
JEDNO STÁNÍ 

PO ET
Ú ELOVÝCH 
JEDNOTEK

VYPO ÍTANÝ
PO ET STÁNÍ 

Sportovišt
rekrea ní

návšt vníci 2 16 8 

Tabulka .5: Stanovení po tu stání na ú elovou jednotku 

N= O0 * ka +* P0 * ka * kp 

 N…………..  celkový po et stání pro posuzovanou stavbu 

 O0………....   základní po et odstavných stání…………..0 

 P0……………základní po et parkovacích stání…………8 

 ka…………… sou initel vlivu stupn  automobilizace…….1:2 – 1,25 

 kp…………… sou initel redukce po tu stání…………….. 1 

 N= 0 * 1,25 +* 8* 1,25 * 1 = 10 stání 
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5.5 ešení technické infrastruktury

5.5.1 Zásobování vodou 

Obec je zásobována pitnou vodou z ve ejného vodovodu, který je ve správ  spole nosti

Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí, a.s. Vodovod se p ipojí na stávající vodovodní 

ád DN 150 LT, který vede od vodojemu v severní ásti území. Napojení se provede 

p ípojkou, p es kterou bude rozvedeno potrubí z  PE (polyethylen) o dimenzi 90mm. 

Jednotlivé objekty jsou na páte ní vodovodní potrubí napojeny p ípojkami PE 32. Domovní 

p ípojky budou v rámci výstavby inženýrských sítí s uzáv rem u hlavního adu a ukon eny 

cca 1m za hranicí stavebního pozemku, kde budou zaslepeny. Zvolené dimenze jsou doloženy 

výpo tem v p íloze . 1. Navržená sí  je p ednostn  vede pod chodníky. ásti potrubí 

p echázející p es vozovku jsou opat eny ocelovou chráni kou.

5.5.2 Odvád ní splaškových vod 

V obci je vybudována nová sí  jednotné kanalizace o dimenzi potrubí PVC 300 napojená 

na centrální isti ku odpadních vod. Kanalizace je v majetku a ve správ  obce Dolní Dobru .

Nov  navržené kanaliza ní potrubí se napojí na páte ní kanalizaci obce v míst  dopravního 

napojení. U napojení na stávající kanalizaci PVC DN 300 bude umíst na uzavírací armatura 

se zemní soupravou. Celé území je rozd leno do n kolika v tví jejichž jednotlivé dimenze 

byly ur eny výpo tem, který je v p íloze .1. Kanaliza ní potrubí je vyrobeno z PVC a je 

vedeno pod navrženou silni ní komunikací. Domovní p ípojky budou  v rámci výstavby 

inženýrských sítí s uzáv rem u hlavního adu a ukon eny cca 1m za hranicí stavebního 

pozemku, kde budou zaslepeny. Kanaliza ní p ípojky k jednotlivým parcelám jsou provedeny 

z PVC o dimenzi 200 ve spádu 1%. 

5.5.3 Odvád ní deš ových vod 

Protože se celé území nachází ve svažitém terénu, hrozí nebezpe í, že by se deš ové vody 

p i prudších deštích nesta ily vsakovat do terénu a na n kterých místech území by tak 

vznikaly obrovské „kaluže“, nemohl být spln n požadavek vyhlášky .268/2009 Sb. 

na p ednostní vsakování deš ových vod do terénu. Z d vodu malé dimenze potrubí (DN 300) 

páte ní kanalizace obce není ani možné odvád ní deš ových vod z celého území navrženou 

jednotnou kanalizací. ešením bylo vybudování sít  potrubí, kterým budou deš ové vody 

odvád ny z území do recipientu místního potoka. ást deš ových vod bude zachycena 

do reten ní nádrže umíst né pod plochou parkovišt  a následn  použita pro obhospoda ování
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ve ejných prostranství. Vody, které se nesta í využít, budou dále zasakovány do zem

liniovým odvod ovacím systémem. Deš ové vody z ploch komunikací budou do navržené 

deš ové kanalizace p ivedeny p es uli ní vpusti. Deš ové svody od jednotlivých objekt

budou z potrubí DN 200 PVC Dimenze jednotlivých v tví deš ové kanalizace jsou doloženy 

výpo tem v p íloze . 1. 

5.5.4 Zásobování plynem 

Obec je plynofikována st edotlakým rozvodem plynu, který je zásobován z regula ní stanice 

VTL/STL RS 2000/2/1 Žampach. Plynovod je v majetku a správ  RWE, s.r.o. Hlavní ád 

obce vede podél páte ní komunikace obce a jeho dimenze je PE 63. Navržené území se 

na hlavní ád napojí v míst  dopravního napojení, pro lokalitu je navrženo plynovodní potrubí 

DN 63 PE s p ípojkami k parcelám DN32. Jednotlivé p ípojky budou ukon ené na okraji 

soukromého pozemku v kombinované sk íni. Vedení plynovodu je z p evážné ásti uloženo 

v technickém pásu podél navržené komunikace. Výpo et pot eby plynu je doložen 

v p íloze . 1. 

5.5.5 Zásobování elektrickou energií 

Dolní Dobru  je napájena vrchním vedením 35kV z rozvodny 110kV v Lukavici. Pro 

napojení území na elektrickou energii bude z ízena nová trafostanice p ipojená ke stávajícímu 

vedení VN. Elektrické vedení je ve správ EZ Distribuce, a.s. Návrh trafostanice je 

proveden v P íloze . 1. 

5.5.6 Ve ejné osv tlení a sd lovací kabely 

Pro celé území je navrženo ve ejné osv tlení p ipojené na stávající vedení pro ve ejné

osv tlení obce. Ve ejné osv tlení je majetkem obce. Sd lovací vedení je p ipojeno na stávající 

vedení obce. Ob  tato vedení jsou spole n  s ostatními vedení technické infrastruktury 

uložené v trasách nov  navržených komunikací. 

5.6 Ekonomické zhodnocení  

Pro ob  varianty návrhu byl zpracován orienta ní rozpo et. Do rozpo tu byly zahrnuty 

náklady na jednotlivé objekty rodinných dom , komunikací, dále inženýrských sítí a hlavní 

prvky vybavení pro volno asové aktivity. Pro stanovení jednotkových cen díl ích položek 

byly použity cenové ukazatelé Ústavu územního rozvoje pro rok 2011 a aktuální hodnoty 
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sm rných cen stavebních prací ze serveru eské stavební standardy. Rozpo et je doložen 

v rámci p ílohy .2.

Orienta ní ceny jednotlivých návrh  bez DPH: 

Varianta I.  -   464 266 059 K

Varianta II.  -  491 738 663 K

Rozdíl v cenách jednotlivých variant iní  27 472 604 K . Vyšší cena druhé varianty je 

zp sobena v tším po tem rodinných dom  a komfortn jší silni ní komunikací. 
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6 TECHNICKÁ ZPRÁVA EŠENÉHO ÚZEMÍ 

Technická zpráva ešeného území je zpracována podle p ílohy .4 k vyhlášce . 503/2006 Sb., 

o podrobn jší úprav  územního ízení a ve ejnoprávní smlouvy. 

A. ÚVODNÍ ÚDAJE 

Název stavby:   Územní studie lokality Havl v palouk v Dolní Dobrou i

Místo stavby:    k.ú. Dolní Dobru

Kraj:           Pardubický 

Po izovatel:   Obec Dolní Dobru

Zpracoval:   Bc. Radka Vágnerová 

Stupe  dokumentace:  Územní studie 

B. PR VODNÍ ZPRÁVA 

 1. Charakteristika území a stavebního pozemku 

a) poloha v obci

ešená lokalita se nachází v katastrálním území obce Dolní Dobrou . Zájmové území 

se nachází v nezastav né ásti obce poblíž její centrální ásti .Tato plocha leží 

východn  od páte ní komunikace obce a je od ní vzdálená  necelých 200 m 

b) údaje o vydané (schválené) územn  plánovací dokumentaci 

Pro dané území platí územní plán obce Dolní Dobrou  s poslední aktualizací ze dne 

31. 8. 2011. Pro danou lokalitu byla provedena zm na územního plánu dne 26.8.2008. 

Tou se na dané lokalit  se zm nily plochy ZPF na  plochu ist  obytné zástavby.

c) údaje o souladu zám ru s územn  plánovací dokumentací 

Dané lokalita je v územním plánu ozna ená jako zóna ist  obytné zástavby. Ob

varianty zpracovávají návrh zástavby rodinnými domy. Územní studie je tedy 

v souladu s územn  plánovací dokumentací. 
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d) údaje o spln ní požadavk  dot ených orgán

Veškeré požadavky stanovené dot enými orgány byly spln ny.

e) možnosti napojení stavby na ve ejnou dopravní a technickou infrastrukturu 

Pro celé území je navržená  kompletn  nová technická infrastruktura, která se napojí 

na stávající vedení sítí v obci. Dopravn  je území napojeno na osovou komunikaci této 

ásti obce (silnici II/313). Vodovod se napojí na stávající vodovodní ád DN 150, 

který vede od vodojemu v severní ásti území. Splašková kanalizace bude svedena do 

jednotné kanalizace obce, vedené podél místního potoka vedle hlavní komunikace. 

Deš ové vody budou potrubím svedeny do koryta potoka. Pro napojení území na 

elektrickou energii bude z ízena nová trafostanice p ipojená ke stávajícímu vedení 

VN. Napojení  plynovodu, sd lovacích kabel  a ve ejné osv tlení  na stávající sít

bude v míst  napojení nové komunikace na komunikaci stávající. 

f) geologická, geomorfologická a hydrogeologická charakteristika, v etn  zdroj

nerost  a podzemních vod, území pro zvláštní zásahy do zemské k ry a poddolovaných 

území

Tém  celé zájmové území leží v oblasti poorlické brázdy, díl í geologické jednotky 

oblasti sudetského permokarbonu. V dot eném území se nepravideln  st ídají

slepence, brekcie, pískovce, prachovce a jílovce. Ob h podzemní vody je vázán na 

m lkou podpovrchovou ást horninového komplexu s volnou hladinou podzemní 

vody. [5] 

Výhradní ložiska ani žádná chrán ná ložisková území ve smyslu horního zákona se 

v území nenacházejí. Nejedná se o poddolované území. 

g) poloha v i záplavovému území 

Území na n mž se nachází navrhovaná stavba není dle povod ového plánu obce Dolní 

Dobru  v ploše ohrožené záplavami. 

h) druhy a parcelní ísla dot ených pozemk  podle katastru nemovitostí 

 - p. .2929   -  zahrada 

 - p. .2931   -  zahrada 

 - p. . 2931/48  -  orná p da

 - p. .2922/1   -  orná p da
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 - p. .2922/2   -  trvalý travní porost 

 - p. . 2930/1  -  trvalý travní porost 

 - p. . 4333  -  ostatní plocha 

 - p. . 2920   -  trvalý travní porost 

 - p. . 4332/1  -  ostatní plocha 

 - p. . 4335/1 -  ostatní plocha 

 - p. . 3021   -  zahrada 

 - p. . 3027/2   -  trvalý travní porost 

 - p. . 459/1   -  trvalý travní porost 

 - p. . 459/2  -  trvalý travní porost 

 - p. . 453/2   -  trvalý travní porost 

i) p ístup na stavební pozemek po dobu výstavby, pop ípad  p ístupové trasy 

Po dobu výstavby bude pozemek p ístupný ze stávající osové komunikace obce 

v míst  plánovaného napojení budoucí komunikace dané lokality. Dále budou využity 

stávající obslužné komunikace na ešeném území. 

j) zajišt ní vody a energií po dobu výstavby 

Po dobu výstavby bude voda odebírána z nové vodovodní p ípojky napojené na 

stávající vodovodní ád vedený na severní stran  území. Odb r elektrické energie bude 

zajišt n z nov  z ízené trafostanice, p ípojka bude do asn  ukon ená ve staveništním 

elektrom rovém rozvád i.

2.  Základní charakteristika stavby a jejího užívání 

a)  ú el užívání stavby 

 Zám rem návrhu je vybudování nové obytné zóny s rodinnými domy pro individuální 

bydlení, v etn  dopravní a technické infrastruktury. V první variant  vznikne v rámci 

druhé etapy celkem 39 nových parcel o r zných vým rách, tak aby byla uspokojena 

poptávka všech velikostních typech pozemk . Ve druhé variant  vznikne ne celém 

území dohromady 79 r znorodých parcel. V obou variantách návrhu jsou také 

navrženy plochy pro volno asové aktivity. 
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b) trvalá nebo do asná  stavba 

V obou variantách se jedná o stavby trvalé. 

c) novostavba nebo zm na dokon ené stavby 

U obou variant se jedná u novostavbu v celé ásti území. 

d)     etapizace výstavby 

Varianta I. bude vystav na v rámci jedné etapy plánované zástavby. Druhá varianta 

bude rozd lena do n kolika etap. V první etap  prob hne zasí ování a vybudování 

dopravní infrastruktur na celém území. Ve druhé etap  prob hne výstavba dom íslo

1-35. T etí etapa bude navazovat výstavbou dom .36-79. (viz. Zastavovací 

výkres_II)

3.   Orienta ní údaje stavby 

a) základní údaje o kapacit  stavby (po et ú elových jednotek, jejich velikosti; 

užitkové plochy, obestav né prostory, zastav né plochy apod.) 

V p ípad  návrhu první varianty vznikne na ploše druhé etapy plánované zástavby 

celkem 39 parcel, tzn. 39 nových dom . Ve druhé variant  vznikne na celém území 79 

parcel,tzn.79 nových dom . V obou p ípadech se bude jednat výhradn  nízkopodlažní 

rodinné domy o jednom nebo dvou nadzemních podlažích. Každý d m bude 

individuální podle p ání investora, není tudíž možné p esn  popsat kapacitní údaje 

každého z nich. Zastav ná plocha jednoho domu je p ibližn  660 – 1400 m3.

V kapitole 7je popsán navržený typový rodinný d m. 

b)   celková bilance nárok  všech druh  energií, tepla a teplé užitkové vody 

Výpo et spot eby energií pro dané území je uveden v p íloze .1.Výpo et nárok  na 

teplo a teplou užitkovou vodu není sou ástí projektu. 

c)   celková spot eba vody (z toho voda pro technologii) 

Výpo et celkové spot eby vody je uveden v p íloze .1. Voda pro technologii není na 

daném území ešená. 

d)   odborný odhad množství splaškových a deš ových vod 

Stanovení množství splaškových a deš ových vod je uvedeno v p íloze .1
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e) požadavky na kapacity ve ejných sítí komunika ních vedení ve ejné

komunika ní sít

Není sou ástí projektu. 

f) požadavky na  kapacity elektronického komunika ního za ízení ve ejné 

komunika ní sít

Není sou ástí projektu. 

g)   p edpokládané zahájení výstavby 

Není ur eno. 

h)   p edpokládaná lh ta výstavby 

Není ur eno. 

C. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA 

1. Popis stavby 

a) zd vodn ní výb ru stavebního pozemku  

Výb r stavebního pozemku vycházel z územního plánu obce, kde je toto území ur ené

pro ist  obytnou zástavbu. Pozemek je velmi dob e dostupný, co se tý e napojení na 

dopravní a technickou infrastrukturu obce. 

b) zhodnocení staveništ

Staveništ  je dopravn  dob e dostupné ze stávající místní komunikace a 

bezproblémové z hlediska napojení na technickou infrastrukturu. Na staveništi se 

nenacházejí žádné limity ani omezení, pouze v dolní ásti území vede stávající vedení 

vodovou, na které bude muset být brán z etel. Celé území staveništ  je mírn  svažité 

se stoupáním k východní stran . V sou asné dob  se na území nachází p evážn  travní 

porost s ob asným výskytem k ovin.

c) zásady urbanistického, architektonického a výtvarného ešení 

 P i návrhu urbanistické studie, bylo nezbytné vycházet podmínek územního plánu 

obce Dolní Dobrou , kde je plocha Havlova palouku ur ená k ist  obytné zástavb .
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Urbanistický koncept první varianty byl do zna né míry ovlivn n již navrženou první 

etapou. D ležitým faktorem ovliv ující urbanistický návrh byly místní podmínky, 

okolní zástavba a krajina, jež musel návrh v každém p ípad  respektovat. Dalšími 

aspekty, na které bere urbanistický návrh z etel je orientace území v i sv tovým 

stranám a uspo ádání terénu. Výsledkem jsou dva urbanistické návrhy pro danou 

lokality respektující všechna zmín ná hlediska. 

d) zásady technického ešení (zejména ešení dispozi ního, stavebního, 

technologického a provozního) 

Navržené urbanistické ešení po ítá s výstavbou 79 rodinných dom  (u první varianty 

39 dom ), vybudováním kompletní technické a dopravní infrastruktury a úpravou 

ploch pro volno asové aktivity v etn  terénních a parkových úprav. 

Objekty rodinných dom

 P edpokládá se, že objekty rodinných dom  budou zd né (nap . systému 

Porotherm,Ytong). Objekty mohou být zcela nebo áste n  podsklepené s jedním nebo 

dv mi nadzemními podlažími. St echa sedlová (sklon max.45º) nebo plochá. 

V kapitole 7je popsáno technické ešení navrženého typového  domu. 

Komunikace

Na celém území jsou navržené komunikace pro motorová vozidla o ší ce 6m a 5m ( u  

varianty II. Pouze 6m). Vrchní vrstvu komunikace tvo í obrusná vrstva z asfaltobetonu 

a je uložená na zhutn né ložné vrstv . Podél vozovky vede chodník pro p ší o ší ce 2 

m zhotovený ze zámkové dlažby uložené do št rkového lože. 

Technická infrastruktura

Veškerá technická infrastruktura je vedena p evážn  v trasách komunikací. ešení a 

materiály jednotlivých vedení technické infrastruktury jsou popsána v 5.5.

Plocha pro volno asové aktivity

Na této ploše je umíst no víceú elové sportovní h išt , d tské h išt  s herními prvky, 

a mobiliá em. Je zde vysázená zele  a provedené terénní a parkové úpravy. 

Víceú elové h išt  tvo í zpevn ná obdélníková plocha o rozm rech 20 x 40m 

s um lým povrchem (polyuretan). Povrch d tského h išt  bude tvo it plavené 

kamenivo uloženým zhutn né vrstv  s geotextilií. 



 6  TECHNICKÁ ZPRÁVA EŠENÉHO ÚZEMÍ 

                                                                                                                          Diplomová práce 

- 33 -

e) zd vodn ní navrženého ešení stavby z hlediska dodržení p íslušných obecných 

požadavk  na výstavbu 

P i zpracování územní studie byla dodržena ustanovení zákona .183/2006 Sb. o 

územním plánování a stavebním ádu (stavební zákon) a jeho provád cích vyhlášek, 

zejména pak:  

 - vyhláška .268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, v platném zn ní

 - vyhláška .501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, v platném 

zn ní

- vyhláška . 398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích zabezpe ujících  

bezbariérové užívání staveb, v platném zn ní

f) u zm n stávajících staveb údaje o jejich sou asném stavu; záv ry stavebn

technického pr zkumu, p ípadn  stavebn  historického a výsledky statického 

posouzení nosných konstrukcí

Jedná se o novostavbu, tudíž nedochází k žádným zm nám stávajících staveb.  

 2.  Stanovení podmínek pro p ípravu výstavby 

 a)  údaje o provedených a navrhovaných pr zkumech, známé geologické a 

hydrogeologické podmínky stavebního pozemku 

 Pro ú ely územní studie byla provedena obhlídka staveništ  se zam ím stávajícího 

stavu a po ízením jeho fotodokumentace. V dalším stupni projektové dokumentace se 

doporu uje polohopisné a výškopisné zam ení, geologický a hydrogeologický 

pr zkum pro stanovení základových pom r  a únosnosti zemin.  

b)  údaje o ochranných pásmech a hranicích chrán ných území dot ených 

výstavbou se zvláštním z etelem na stavby, které jsou kulturními památkami nebo 

nejsou kulturními památkami, ale jsou v památkových rezervacích nebo památkových 

zónách a s uvedením zp sobu jejich ochrany 

Navrhované objekty nezasahují o ochranných pásem sítí technické infrastruktury.Na 

ploše ešené v rámci územní studie se nevyskytují žádné kulturní památky ani 

památkové rezervace. 



 6  TECHNICKÁ ZPRÁVA EŠENÉHO ÚZEMÍ 

                                                                                                                          Diplomová práce 

- 34 -

c) uvedení požadavk  na asanace, bourací práce a kácení porost

 V severní ásti pozemk  bude nutné odstranit náletovou zele  a taky n kolik vrostlých 

strom , po dokon ení výstavby bude v rámci sadových úprav vysazena nová vyšší 

zele . Na území nedojde bouracím pracím. 

d)  požadavky na zábory zem d lského p dního fondu a pozemk  ur ených k pln ní

funkce lesa, s uvedením rozlohy a rozlišením, zda se jedná o zábory do asné nebo 

trvalé

Pozemek na n mž se nachází lokalita Havl v palouk byl v rámci zm ny územního 

plánu vy at ze ZPF. Jedná se o zábor trvalý. 

e)  uvedení územn  technických podmínek dot eného území a podmínek koordinace 

výstavby, zejména z hledisek p íjezd  na stavební pozemek, p ípadných p eložek 

inženýrských sítí, napojení stavební pozemek na zdroje vody a energií a odvodn ní

stavebního pozemku 

P íjezd na pozemek je možný ze stávající místní komunikace. K žádným p eložkám

sítí v souvislosti se stavbou nedojde. Budou provedeny nové p ípojky vody, splaškové 

kanalizace, plynu, elektrické energie, ve ejného osv tlení a sd lovacího vedení. 

Deš ové vody budou z pozemku odvád ny potrubím, které ústí do místního potoka. 

Elektrickou energií budou objekty rodinných dom  zásobovány z nov  vybudované 

trafostanice. 

f) údaje o souvisejících stavbách, bilancích zemních prací a z toho vyplývajících 

požadavcích na p ísun nebo deponie zeminy, požadavky na venkovní a sadové úpravy 

P ed zahájením stavby bude sejmuta ornice a vrstva p vodní zeminy o mocnosti 

cca 30 cm. Zemina bude provizorn  uložena na n kolika p edem ur ených místech a 

v pr b hu výstavby bude využívána p i stavebních prací, zejména p i terénních 

úpravách. ást zeminy se uplatní p i modelaci terénu. 

3. Základní údaje o provozu, pop ípad  výrobním programu a technologii 

a) popis navrhovaného provozu, pop ípad  výrobního programu 

 Na dané lokalit  vznikne pouze obytná zóna. Žádný provoz ani výrobní program se na 

území nenavrhují. 
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b) p edpokládané kapacity provozu a výroby 

Na území se nevyskytují provozy ani výrobny. 

c) popis technologií, výrobního programu, pop ípad  manipulace s materiálem, 

vnit ního i vn jšího dopravního ešení, systému skladování a pomocných provoz

Žádné výrobní programy nejsou v rámci územní studie navrženy. 

d) návrh ešení dopravy v klidu 

Odstavení  vozidel místních obyvatel bude ešeno v garážích rodinných dom  nebo na 

vlastních pozemcích. Parkovací stání jsou navržena pouze u objektu víceú elové

h išt . Celkový po et stání je 11 plus jedno vyhrazené stání. Po et navržených stání 

byl ur en podle SN 73 6056. 

e) odhad pot eby materiál , surovin 

Bude sou ástí dalšího stupn  projektové dokumentace. 

f) ešení likvidace odpad  nebo jejich využití (recyklace apod.), ešení likvidace 

splaškových a deš ových vod 

Nakládání s odpady b hem výstavby i provozu musí být ešeno v souladu se zákonem 

.185/2001 Sb., o odpadech a zm n  n kterých dalších zákon , v platném zn ní a 

v souladu s p íslušnými provád cími p edpisy. V rámci území je navržená plocha pro 

umíst ní kontejner  na t íd ný komunální odpad. Splaškové vody budou odvedeny 

navrženým kanaliza ním systém do jednotné kanalizace obce a odtud odvedeny do 

obecní OV. Deš ová voda se st ech a zpevn ných ploch bude odvedená potrubím do 

recipientu místního potoka. 

 g) odhad pot eby vody a energií pro výrobu 

Neuvažuje se s pot ebou vody a energií pro výrobu. 

h) ešení ochrany ovzduší 

Stavba svým charakterem nemá negativní vliv na kvalitu ovzduší. Hlavním topným 

médiem jednotlivých objekt  bude plyn. Škodliviny produkované kotlovými 

jednotkami nep ekro í požadované parametry v produkci škodliviny vypoušt ných do 

ovzduší.
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i) ešení ochrany proti hluku 

Charakteristickým využitím území je zejména funkce bydlení, dopln na o ást pro 

volno asové aktivity. Tento zp sob využití nijak nebude obt žovat nejbližší okolí 

nadm rným hlukem. Jediným zdrojem hluku by mohly být nov  navržené 

komunikace, nep edpokládá se na nich však intenzivn jší provoz. 

j) ešení ochrany stavby p ed vniknutím nepovolaných osob 

Všechny pozemky budou oploceny. Zabezpe ení jednotlivých objekt  zabezpe ují

jejich majitelé. 

4. Zásady zajišt ní požární ochrany stavby 

4.1 ešení odstupových vzdáleností a vymezení nebezpe ného prostoru 

 Mezi jednotlivými objekty rodinných dom  jsou dodržené minimální odstupové  

vzdálenosti podle SN 73 0802 Požární bezpe nost staveb –nevýrobní objekty. 

 4.2 ešení evakuace osob a zví at  

 Únikové cesty pro jednotlivé objekty budou ešeny v dalším stupni projektové 

dokumentace. 

 4.3 navržení zdroj  požární vody, pop ípad  jiných hasebních látek 

 Požární voda je zajišt na z ve ejné vodovodní sít , po celém území budou osazeny 

nadzemní hydranty.  

 4.4 vybavení stavby vyhrazenými požárn  bezpe nostními za ízeními 

 Není sou ástí ešení územní studie. 

 4.5 ešení p ístupových komunikací a nástupních ploch pro požární techniku 

 Veškeré komunikace navržené na daném území svou ší kou umož ují plynulý a 

bezpe ný pr jezd aut Hasi ského záchranného sboru. Komunikace je vzdálená od 

jednotlivých objekt  max.10m. Nástupní plochy se nepožadují. 
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 4.6 zabezpe ení stavby i území stavbou požární ochrany, pokud to od vod ují

požadavky na záchranné a likvida ní práce nebo ochranu obyvatelstva 

 Stavba požární ochrany není na daném území požadována. 

 Podrobné ešení požární ochrany bude sou ástí projektové dokumentace dalšího 

stupn .

5. Zajišt ní bezpe nosti provozu stavby p i jejím užívání 

Není sou ástí ešení územní studie. 

6. Návrh ešení pro užívání stavby osobami s omezenou schopností pohybu a 

orientace

Návrh  je ešen v souladu s požadavky stanovených vyhláškou .398/2009 Sb., o 

obecných technických požadavcích zabezpe ujících bezbariérové užívání staveb. 

Bezbariérov  jsou ešeny trasy pro p ší, zejména pak p echody pro chodce a místa pro 

p echázení. V rámci parkovací plochy je jedno parkovací stání z celkového po tu stání 

ešeno bezbariérov  podle uvedené vyhlášky. 

 7.   Popis vlivu stavby na životní prost edí a ochranu zvláštních zájm

a) ešení vlivu stavby, provozu nebo výroby na zdraví osob nebo na životní prost edí, 

pop ípad  provedení opat ení k odstran ní nebo minimalizaci negativních ú ink

Zdrojem tepla pro vytáp ní jsou v jednotlivých objektech navržené plynové kotle, 

škodliviny produkované kotlovými jednotkami nep ekro í požadované parametry 

v produkci škodliviny vypoušt ných do ovzduší. Z hlediska vlivu na životní prost edí

se bude jednat nízké zdroje zne išt ní. Jiný vliv stavba na životní prost edí

nevykazuje.

b) ešení ochrany p írody a krajiny nebo vodních zdroj  a lé ebných pramen

S ohledem na charakter stavby se nep edpokládají žádné významné zm ny

hydrogeologických pom r  území b hem jejího provád ní ani následným užíváním. 

V okolí se nevyskytují d ležité vodní zdroje ani lé ebné prameny. V rámci realizace 
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zám ru dojde k odstran ní náletové zelen  a n kolika vzrostlých strom . Ty budou 

v rámci sadových úprav po dokon ení výstavby, nahrazeny výsadbou nových strom .

b) návrh ochranných a bezpe nostních pásem vyplývajících z charakteru 

realizované stavby

Charakter stavby nevyžaduje vytvo ení zvláštních ochranných pásem. Ochranná 

pásma technické infrastruktury budou stanoven dle platných p edpis .

8.   Návrh ešení ochrany stavby p ed negativními ú inky vn jšího prost edí

a) povodn

Území na n mž se nachází navrhovaná stavba není dle povod ového plánu obce Dolní 

Dobru  v ploše ohrožené záplavami. Ochranná opat ení se proto nenavrhují. 

b) sesuvy p dy

Stavba se nenachází na území aktivního sesuvu p dy. Vzhledem ke svažitosti terénu 

se však doporu uje  provést v dalším stupni projektové dokumentace p íslušné 

geologické pr zkumy. 

c) poddolování

Stavba není navržena v oblasti aktivní d lní innosti ani zde neprobíhala d lní innost

v minulosti, tudíž se nejedná o území poddolované. 

d) seizmicita 

Stavba se nenachází v oblasti ohrožené zem t esením. 

e) radon

Na pozemku nebyly provedeny pr zkumy radonového rizika, ty se doporu ují provést 

v dalším stupni projektové dokumentace. Dle mapy radonového rizika geologického 

podloží je radonové riziko v míst  stavby st ední. Doporu uje se tedy v novat

zvýšenou pozornost protiradonovým opat ením, zejména izolaci proti radonu 

jednotlivých objekt .

f) hluk v chrán ném venkovním prostoru a chrán ném venkovním prostoru stavby 

Nejpodstatn jším využitím území je zejména funkce bydlení, dopln na o ást pro 

volno asové aktivity. Tento zp sob využití nijak nebude obt žovat nejbližší okolí 

nadm rným hlukem. Jediným zdrojem hluku by mohly být nov  navržené 

komunikace, nep edpokládá se na nich však intenzivn jší provoz a rychlost na nich 
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bude upravena dopravním zna ením. Jiný zp sob ešení ochrany proti hluku se 

neuvažuje.

 9. Civilní ochrana

 Vzhledem k charakteru stavby není civilní ochrana sou ástí ešení územní studie.  
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7 NÁVRH TYPOVÉHO RODINNÉHO DOMU 

7.1   Pr vodní zpráva 

7.1.2 Údaje o území a pozemku stavby 

a) údaje o dosavadním využití území 

Na ešeném území se v sou asnosti nachází „zelená louka“. Rodinný d m bude 

postaven v rámci plánované obytné výstavby na lokalit  Havl v palouk. P i návrhu 

domu byl respektován územní plán obce. 

b) údaje o stavebním pozemku 

Stavební pozemek se nachází v k.ú. Dolní Dobru , podle územního plánu obce je 

ur en ist  k obytné výstavb . Na pozemek je vstup i p íjezd z jižní strany po nové 

komunikaci. Z ostatních stran je pozemek obklopen ostatními stavebními parcelami. 

Vým ra parcely je 840 m2.

7.1.1    Charakteristika stavby 

 a) identifika ní údaje  

 Název stavby:  Rodinný d m

 Charakter stavby: Novostavba 

 Místo stavby:  Dolní Dobrou

 Okres:   Ústí nad Orlicí 

 Stavební ú ad:  Dolní Dobrou

 Katastrální ú ad: Ústí nad Orlicí 

 Kraj:   Pardubický 
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c) základní údaje o stavb

Jedná se o novostavbu jednobytového rodinného domu, který je sou ástí plánované 

zástavby lokality Havl v palouk. D m je navržen jako jednopodlažní s obytným 

podkrovím. Rodinný d m bude na pozemku umíst n vstupem z ulice. St echa objektu 

je navržena jako sedlová. 

d) kapacita stavby 

Ú elové jednotky: byt  5+kk

Zastav ná plocha:   200 m2       

Obestav ný prostor: 660 m3

Po etobytných místností:  5   

    Po et osob:  4 

     Obytná plocha:  100 m2

      Sklon st echy:  40°      

d) konstruk ní ešení

zemní práce

Zemní práce se za nou skrývkou ornice, která bude uložena na vhodném míst

na stavebním pozemku. Následn  se zhotoví rýhy pro základové pasy, rýhy pro ležaté 

odpady vnit ní kanalizace, rýhy pro p ípojku kanalizace, vodovodu, zemního plynu 

a elektro. Výkopové práce budou provád ny strojn  pomocí lehké mechanizace. 

Do išt ní se provede ru n . Pod podkladní betonovou vrstvou se provede vyrovnávací 

št rkopískový podsyp. 

základy

Objekt bude založen na základových pasech do nezámrzné hloubky. Základové pasy 

budou provedeny z prostého betonu C16/20. Pasy jsou navrženy pod nosné zdi, 

nosnou konstrukci podlah tvo í základová deska tlouš ky 160 mm z betonu C16/20  

vyztužena ocelovou sítí. Deska bude provedena pod celou plochou objektu na vrstvu 

zhutn ného št rkopískového podsypu. 

svislé konstrukce

Nosný systém objektu je st nový. Obvodové st ny budou zd né z pálených cihel 

POROTHERM 40  P+D na tepeln  izola ní maltu. Vnit ní nosné st ny budou  zd né z 
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pálených cihel POROTHERM 30  P+D  na zdící maltu POROTHERM. Vnit ní

nenosné st ny  jsou navrženy z cihel pálených POROTHERM 14 P+D. 

vodorovné nosné konstrukce

Strop nad 1.NP  bude systému POROTHERM, ten je tvo ený cihelnými vložkami 

MIAKO, keramobetonovými stropními nosníky vyztuženými sva ovanou prostorovou 

výztuží a betonové vrstvy tl. 60 mm. V úrovni strop  bude objekt ztužen 

monolitickým železobetonovým v ncem z betonu C 16/20. Zastropení podkroví je 

ešeno pomocí sádrovláknitých desek. Hlavní konstrukci oplášt ní šikmé st echy tvo í

pozinkované profily. P eklady nad otvory v nosných zdech budou keramické 

prefabrikované typ POROTHERM p eklad 7. 

st ešní pláš

St echa je ešena jako sedlová se sklonem 40° . Nosnou konstrukci tvo í d ev ný krov 

se stojatou stolicí. Jako tepelná izolace st echy byla použitá minerální pls  vložena 

mezi a pod krokve. Krytinu st echy tvo í pozinkovaný ocelový plech p ichycený na 

prkenné bedn ní.

schodišt

P ízemí je propojené s podkrovím pomocí monolitického železobetonového schodišt .

Schodišt  je dvouramenné s po tem deseti stup  v každém rameni. Pod nástupním 

stupn m je proveden schodiš ový základ, o který se schodišt  opírá, horní ást 

schodišt  je osazená na ocelový pr vlak. Schodiš ové stupn  jsou nabetonovány 

na železobetonovu schodiš ovou desku. Schodišt  je opat eno d ev ným obkladem. 

komín

Komín jsou provedeny v souladu s SN 73 4201 Komíny a kou ovody. Komín je 

na sytému SCHIEDEL UNI PLUS, jedná se o t ísložkový komínový systém se zadním 

odv tráním a vnit ní keramickou vložkou. Rozm r tvárnice použitého komínu je  

360x360 mm a pr m r pr duchu 18 mm. 

P ípojky inženýrských sít

Veškeré p ípojky inženýrských sítí budou napojeny na nov  vybudovanou sí

technické infrastruktury na dané lokalit . Vodovodní p ípojka bude napojena na 

ve ejný vodovodní ád p ípojkou PE DN 32. Splaškové vody budou odvád ny
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potrubím z PVC o pr m ru 200 mm do jednotné kanalizace. Vody deš ové budou 

pomocí potrubí  PVC DN 200 svedeny do deš ové kanalizace, vybudované pro dané 

území a odtud od vedeny do recipientu místního potoka. Plyn bude napojen p ípojkou

DN 63 z PE. 

7.2 Orienta ní rozpo et domu  

Pro ú ely zpracování orienta ního rozpo tu byl rodinný d m rozd len na n kolik stavebních 

objekt , ty pak byly podle technicko-hospodá ských ukazatel  ocen ny. Do rozpo tu byly 

zahrnuty náklady na stavební pozemek, samotný  objekt rodinného domu, chodník a 

jednotlivé p ípojky inženýrských sítí. Pro stanovení jednotkových cen díl ích položek byly 

použity cenové ukazatelé Ústavu územního rozvoje pro rok 2011 a aktuální hodnoty 

sm rných cen stavebních prací ze serveru eské stavební standardy.

    VÝM RA
JEDNOT.

CENA
CELKEM PO 

ZAOKROHLENÍ

I. POZEMEK 840 m2 420,- 352 800,- 

       

II. STAVEBNÍ ÁST       

A) STAVEBNÍ OBJEKTY       

SO01 RODINNÝ D M 660m3 5102,- 3 367 320,- 

SO02 CHODNÍK 17,62m2 775,- 13 656,- 

SO03 KANALIZA NÍ P ÍPOJKA DN 
200

6,42 bm 3800,- 24 396,- 

SO03 VODOVODNÍ P ÍPOJKA  DN 32 3bm 4380,- 13 140,- 

SO04 P ÍPOJKA PLYNU   DN 32 1x 5 bm 10130,- 10130,- 

SO05 P ÍPOJKA ELEKT INY 2,35 bm 980,- 2300,- 

B) PROVOZNÍ SOUBORY  -  -  - 

        = 3 783 742,-

III.
PROJEKTOVÉ A INŽENÝRSKÉ 
PRÁCE 

8% z II. 302 700,- 

       

IV. NUS 8% z II. 189 190,- 

       
V. REZERVA 5% z II. 189 190,- 

          

CELKOVÉ NÁKLADY NA STAVBU:     4 464 822,-
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7.3   Architektonické ešení stavby 

Objekt  je ešený jako nepodsklepený jednopodlažní rodinným d m s obytným podkrovím a 

sedlovou st echou, která  má sklon 40º. D m je na pozemku orientován vstupem z jižní 

strany. Sou ástí domu je garáž na osobní automobil. Ze zádve í je p ístupná prostorná chodba, 

která umož uje vstup do centrální ásti domu – obývacího pokoje spojeného s kuchyní. 

Z chodby je dále p ístupné hygienické zázemí prvního nadzemního podlaží, ložnice a také 

schodišt , které propojuje 1.NP s obytným podkrovím. V podkroví jsou celkem t i ložnice a 

jedna koupelna. 

Obrázek .12: Vizualizace navrženého domu 
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8 ZÁV R

Mým úkolem p í ešení diplomové práce bylo navrhnout, variantní formou,  územní studii pro 

lokalitu Havl v palouk v obci Dolní Dobrou . Celkem jsem pro dané území  zpracovala dv

varianty návrhu územní studie. První variant dopl uje návrh zástavby plánovaný pro první 

etapu výstavby na této lokalit , který si obec  nechala zpracovat. Druhá varianta potom eší

území celé. P i návrhu obou variant jsem vycházela z požadavk  územního plánu obce, 

poskytnutých údaj  o území a podmínek vyplívajících z platných technických norem, 

vyhlášek a p edpis .

V úvodu diplomové práce jsou shrnuta d ležitá teoretická východiska, vztahující se k tématu 

mé práce. Následn  jsou popsané základní poznatky o vymezeném území a zhodnocení jeho 

sou asného stavu. V další kapitole jsou pak rozebrány navržené varianty, v etn  popisu 

technického ešení a návrhu typového rodinného domu. 

Kone ným výsledkem diplomové práce jsou dva návrhy možného využití lokality Havl v

palouk pro bytovou výstavbu. Oba návrhy jsou zpracovány v etn ešení dopravní a technické 

infrastruktury a orienta ního rozpo tu. Sou ástí obou návrh  je také návrh ploch pro volno 

asové aktivity. Realizací územní studie vzniknou nové stavební parcely, s jejichž 

nedostatkem se obec potýká a  zlepší se tak podmínky pro rodinné bydlení v obci.
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13 SEZNAM VÝKRESOVÉ ÁSTI 

ÍSLO VÝKRESU NÁZEV VÝKRESU M ÍTKO VÝKRESU 

1 ŠIRŠÍ VZTAHY  1:1000 

2 VYUŽITÍ ÚZEMÍ  1:5000 

3 VÝKRES MAJETKOVÝCH VZTAH   1:3000 

4 LIMITY ÚZEMÍ  1:2000 

5 NÁVRH ZÁSTAVBY - VARIANTA I.  1:2000 

6 NÁVRH ZÁSTAVBY - VARIANTA II.  1:2000 

7
NÁVRH ZÁSTAVBY - VARIANTA I.-
ORTOFOTO  1:2000 

8
NÁVRH ZÁSTAVBY - VARIANTA II.-
ORTOFOTO  1:2000 

9 ZASTAVOVACÍ VÝKRES - VARIANTA I.  1:1000 

10 ZASTAVOVACÍ VÝKRES - VARIANTA II.  1:1000 

11 DOPRAVNÍ EŠENÍ - VARIANTA I.  1:1000 

12 VODNÍ HOSPODÁ STVÍ - VARIANTA I.  1:1000 

13 ENERGETIKA - I.  1:1000 

14 DOPRAVNÍ EŠENÍ - VARIANTA II.  1:1000 

15 VODNÍ HOSPODÁ STVÍ - VARIANTA II.  1:1000 

16 ENERGETIKA - II.  1:1000 

17 RODINNÝ D M - P DORYS 1.NP  1:100 

18 RODINNÝ D M - P DORYS 2.NP  1:100 

19 RODINNÝ D M - EZ  1:100 

20 RODINNÝ D M - POHLEDY  1:100 

21 RODINNÝ D M - VIZUALIZACE  - 

22 VIZUALIZACE ÚZEMÍ - VARIANTA I.  -  



P ÍLOHA .1                                     VÝPO ET SÍTÍ TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY 

                                                                                                                          Diplomová práce 

P ÍLOHA .1 – VÝPO ET  SÍTÍ TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY 

1.  VÝPO ET POT EBY VODY  

1.1 VARIANTA I.

Druhy objekt :

74 rodinných dom ..........................150l/os.d...... ................1 RD – 4 osoby 

Pr m rná denní pot eba:            

sldenlQp

osobn

denosobalq

nqQp

/514,0/40044296.150

29674.4

./150

.

Maxmální denní pot eba:              

sldenlQ

k

kQQ

m

d

dpm

/719,0/160624,1.40044

4,1

.

   

Maximální hodinová pot eba:             

o ve 14 hodin    ve 20 hodin

slhodlQ

hz

zQQ

m

mh

/719,0/259024/16062

24

/

       

slhodlQ

hz

k

zkQQ

m

h

hmh

/511,1/543924/1,2.16062

24

1,2

/.

Návrh pr m ru potrubí 

044,0
1.

10.511,1.4

.

.4 3
)20(

v

Q
DN

h
m

NÁVRH DN VODOVODNÍHO POTRUBÍ DN 80 A DN 90 
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NÁVRH POŽÁRNÍHO HYDRANTU 

Návrh požárního hydrantu je proveden podle SN 73 0873 Požární bezpe nost staveb-

Zásobování požární vodou. 

Tab.1: Hodnoty nejmenší dimenze potrubí, odb ru vody a obsahu nádrže( SN 73 0873) 

Navrhuji nadzemní hydrant HN80_1250_8003SCH, DN 80. 

1.2 VARIANTA II.

Druhy objekt :

79 rodinných dom ..........................150l/os.d...... ................1 RD – 4 osoby 

Pr m rná denní pot eba:            

sldenlQp

osobn

denosobalq

nqQp

/549,0/40047296.150

31674.4

./150

.

Maxmální denní pot eba:              

sldenlQ

k

kQQ

m

d

dpm

/768,0/360664,1.40047

4,1

.
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Maximální hodinová pot eba:             

o ve 14 hodin    ve 20 hodin

slhodlQ

hz

zQQ

m

mh

/768,0/276524/36066

24

/

       

slhodlQ

hz

k

zkQQ

m

h

hmh

/613,1/580724/1,2.66360

24

1,2

/.

Návrh pr m ru potrubí 

045,0
1.

10.613,1.4

.

.4 3
)20(

v

Q
DN

h
m

NÁVRH DN VODOVODNÍHO POTRUBÍ  DN 90 

NÁVRH POŽÁRNÍHO HYDRANTU 

Viz varianta I. 

Použité  zna ky:

q…………..  specifická pot eba vody (l/osoba.den)……………150 l/os.d 

n…………..     po et osob    ( - )…………………………………….4 

Qp…………    pr m rná denní pot eba vody (l/den) 

Qm…………... maximální denní pot eba vody (l/den) 

kd…………      sou initel denní nerovnom rnosti ( - )……………1,4 

Qh…………… maximální hodinová pot eba vody  (l/dhod) 

z…………        doba erpání vody(h)………………………………24 h 

kh…………      sou initel hodinové nerovnom rnosti( - ) ………   2,1
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2. VÝPO ET KANALIZACE 

2.1 VARIANTA I.

2.1.1  Splašková kanalizace 

74 rodinných dom ..........................150l/os.d...... ................1 RD – 4 osoby 

Voda:  44 400 l/den 

Výpo et množství splaškových vod: 

Qp= po et dom  na dané v tvi * po et obyvatel domu * specifická pot eba vody 

V TEV 1 

Qp1= 2 * 4 * 150 = 1200 l/d = 0,014 l/s  NÁVRH DN 250 

V TEV 2 

Qp2= 6 * 4 * 150 = 3600 l/d = 0,0417 l/s  NÁVRH DN 250 

V TEV 3 

Qp3= 8 * 4 * 150 = 4800 l/d = 0,056 l/s  NÁVRH DN 250 

V TEV 4 

Qp4= 9* 4 * 150 = 5400 l/d = 0,0625 l/s  NÁVRH DN 250 

V TEV 5 

Qp5= 4 * 4 * 150 = 2400 l/d = 0,028 l/s  NÁVRH DN 250 

V TEV 6 

Qp6= 5 * 4 * 150 = 3000 l/d = 0,035 l/s  NÁVRH DN 250 

V TEV 7 

Qp7= 13 * 4 * 150 =7800 l/d = 0,09 l/s  NÁVRH DN 250 

V TEV 8 

Qp8= 2 * 4 * 150 = 1200 l/d = 0,014 l/s  NÁVRH DN 250 

V TEV 9 

Qp9= 13 * 4 * 150 = 7800 l/d = 0,09 l/s

Qp9 + Qp1+ Qp2+ Qp3+ Qp4+ Qp8 = 0,09+0,014+0,0417+0,056+0,0625+0,014 = 0,278 l/s 

 NÁVRH DN 300 

V TEV 10 

Qp10= 2 * 4 * 150 = 1200l/d = 0,014 l/s

Qp10 + Qp6+ Qp7 = 0,014+0,035+0,09= 0,139l/s    NÁVRH DN 300 

V TEV 11 

Qp11= 7 * 4 * 150 = 4200l/d = 0,049 l/s
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Qp11+ Qp10+ Qp5 + Qp9= 0,049+0,139+0,028+0,278= 0,494l/s  NÁVRH DN 300 

2.1.2 Výpo et množství deš ových vod 

QmaxD= * *Ss 

 ………sou initel odtoku : 0,8 – asfaltové plochy 

              0,9 – st echy

              0,6 – dlažby 

    0,1 - zele

 qs…………. intenzita dešt  115 l/s.ha 

Sst …………….plocha odvod ovaných st ech

Sasf…………….plocha odvod ovaných komunikací  

Sdl……………...plocha odvod ovaných dlažeb 

Szel……………..plocha zelen

V TEV 1 

Sst = 2*150 = 300 m2

Sasf = 700 m2

Sdl = 280 m2

Szel = 550 m2

QmaxD1=  (0,9*115*0,03)+(0,8*115*0,07)+(0,6*115*0,028)+(0,1*115*0,055)=12,12 l/s 

V TEV 1+ V TEV 8=12,12+13,46=25,58 l/s  NÁVRH DN 250 

V TEV 2 

Sst = 6*150 = 900 m2

Sasf = 550 m2

Sdl = 400 m2

QmaxD2=  (0,9*115*0,09)+(0,8*115*0,055)+(0,6*115*0,04)=17,135 l/s 

 NÁVRH DN 250

V TEV 3 

Sst = 8*80 = 640 m2

Sasf = 607 m2

Sdl = 470 m2

QmaxD3 =  (0,9*115*0,064)+(0,8*115*0,0607)+(0,6*115*0,047)=15,45 l/s 

 NÁVRH DN 250 
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V TEV 4 

Sst = 9*80 = 720 m2

Sasf = 610 m2

Sdl = 495 m2

QmaxD4 =  (0,9*115*0,072)+(0,8*115*0,061)+(0,6*115*0,0495)=16,48 l/s 

 NÁVRH DN 250 

V TEV 5 

Sst = 4*80 = 320 m2

Sasf = 535 m2

Sdl = 332  m2

QmaxD5 =  (0,9*115*0,032)+(0,8*115*0,0535)+(0,6*115*0,0332)=10,52 l/s 

 NÁVRH DN 250 

V TEV 6 

Sst = 4*80 = 320 m2

         = 1*150 = 150 m2

Sasf = 680 m2

Sdl = 286 m2

QmaxD6=  (0,9*115*0,047)+(0,8*115*0,068)+(0,6*115*0,0286)=13,1 l/s 

 NÁVRH DN 250 

V TEV 7 

Sst = 9*80 = 720 m2

         = 4*150 = 600 m2

Sasf = 1850 m2

Sdl = 1016 m2

QmaxD7=  (0,9*115*0,132)+(0,8*115*0,185)+(0,6*115*0,1016) = 37,7 l/s 

 NÁVRH DN 300 

V TEV 8 

Sst = 2*150 = 300 m2

Sasf = 234 m2

Sdl = 829 m2

Szel= 970 m2

QmaxD8=  (0,9*115*0,03)+(0,8*115*0,0829)+(0,6*115*0,0234)+(0,1*115*0,097)=13,46 l/s 

 NÁVRH DN 250 
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V TEV 9 

Sst = 11*80 = 880 m2

           = 32*150 = 450 m2

Sasf = 1565 m2

Sdl = 958  m2

QmaxD9=  (0,9*115*0,133)+(0,8*115*0,1565)+(0,6*115*0,0958) = 34 l/s 

V TEV 9+ V TEV 2+ V TEV 3+ V TEV 4 +V TEV 5= 

34+17,135+15,45+16,48+10,52=93,585 l/s  NÁVRH DN 350 

V TEV 10 

Sst = 1*80 = 80 m2

           = 1*150 = 150 m2

Sasf = 522 m2

Sdl = 245  m2

QmaxD10=  (0,9*115*0,023)+(0,8*115*0,0522)+(0,6*115*0,0245) = 8,9 l/s 

V TEV 10+ V TEV 7+ V TEV 6=8,9+37,7+13,1=59,7 l/s  NÁVRH DN 300 

V TEV 11 

Sst = 7*80 = 560 m2

Sasf = 852 m2

Sdl = 477  m2

QmaxD11=  (0,9*115*0,056)+(0,8*115*0,0852)+(0,6*115*0,0477) = 16,9 l/s 

V TEV 11+ V TEV 10+ V TEV 9=16,9+59,7+93,585=170,185l/s  NÁVRH DN 500 

2.2 VARIANTA II.

2.2.1  Splašková kanalizace 

79 rodinných dom ..........................150l/os.d...... ................1 RD – 4 osoby 

Voda:  47 400 l/den 

Výpo et množství splaškových vod: 

Qp= po et dom  na dané v tvi * po et obyvatel domu * specifická pot eba vody 

V TEV 1 

Qp1= 9 * 4 * 150 = 5400 l/d = 0,0625 l/s  NÁVRH DN 250 
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V TEV 2 

Qp2= 17 * 4 * 150 = 10200 l/d = 0,118 l/s  NÁVRH DN 250 

V TEV 3 

Qp3= 19 * 4 * 150 = 11400 l/d = 0,132 l/s  NÁVRH DN 250 

V TEV 4 

Qp4= 12* 4 * 150 = 7200 l/d = 0,083 l/s

Qp4+ Qp2 = 0,083+0,118 = 0,201 l/s    NÁVRH DN 250 

V TEV 5 

Qp5= 15 * 4 * 150 = 9000 l/d = 0,104 l/s

Qp5+ Qp3 = 0,104+0,132 = 0,236  l/s   NÁVRH DN 250 

V TEV 6 

Qp6= 7 * 4 * 150 = 4200 l/d = 0,049 l/s

Qp6+ Qp5+ Qp4+ Qp1 = 0,049+0,236+0,201+0,0625 = 0,549 l/s  NÁVRH DN 300 

2.2.3 Výpo et množství deš ových vod 

QmaxD= * *Ss 

 ………sou initel odtoku : 0,8 – asfaltové plochy 

              0,9 – st echy

              0,6 – dlažby 

    0,1 - zele

 qs…………. intenzita dešt  115 l/s.ha 

Sst …………….plocha odvod ovaných st ech

Sasf…………….plocha odvod ovaných komunikací  

Sdl……………...plocha odvod ovaných dlažeb 

Szel……………..plocha zelen

V TEV 1 

Sst = 6*80= 480 m2

Sasf = 1395 m2

Sdl =   190m2

QmaxD1=  (0,9*115*0,048)+(0,8*115*0,1395)+(0,6*115*0,019) =19,113 l/s

 NÁVRH DN 250 
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V TEV 2 

Sst = 13*80 = 1040 m2

          = 2*150 = 300 m2

Sasf = 1125 m2

Sdl =  740 m2

QmaxD2=  (0,9*115*0,1340)+(0,8*115*0,1125)+(0,6*115*0,074)=29,325 l/s 

 NÁVRH DN 250

V TEV 3 

Sst = 16*80 = 1280 m2

       = 3*150 = 450 m2

Sasf = 1980 m2

Sdl = 1135  m2

QmaxD3 =  (0,9*115*0,1730)+(0,8*115*0,0607)+(0,6*115*0,047)=26,73 l/s 

 NÁVRH DN 250 

V TEV 4 

Sst = 11*80 = 880 m2

       = 1*150 = 150 m2

Sasf = 1050 m2

Sdl = 530 m2

QmaxD4 =  (0,9*115*0,103)+(0,8*115*0,105)+(0,6*115*0,053)=23,98 l/s 

V TEV 4+ V TEV 1+ V TEV 2=23,98+19,113+29,325=72,42 l/s 

 NÁVRH DN 350 

V TEV 5 

Sst = 14*80 = 1120 m2

       = 1*150 = 150 m2

Sasf = 1060 m2

Sdl = 590  m2

QmaxD5 =  (0,9*115*0,127)+(0,8*115*0,106)+(0,6*115*0,59)=63,52 l/s 

V TEV 5+ V TEV 4+ V TEV 3=63,52+72,42+26,73=162,67 l/s 

 NÁVRH DN 500 

V TEV 6 

Sst = 7*80 = 560 m2

Sasf = 852 m2

Sdl = 477  m2
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QmaxD11=  (0,9*115*0,056)+(0,8*115*0,0852)+(0,6*115*0,0477) = 16,9 l/s 

V TEV 6+ V TEV 5=16,9+162,67=179,57 l/s  NÁVRH DN 500 

V TEV 7 

Sst = 5*80 = 400 m2

Sasf = 900 m2

Sdl =  320 m2

QmaxD11=  (0,9*115*0,04)+(0,8*115*0,099)+(0,6*115*0,032) = 15,46 l/s 

 NÁVRH DN 250 

3. VÝPO ET POT EBY PLYNU 

3.1 VARIANTA I.

Výpo et pot eby plynu se provede podle vzorce: 

Q = qsi*Pi * k i

qi……p íslušná specifická hodnota pot eby energetického plynu 

P i …  po et ú elových jednotek 

ki ……koeficient sou asnosti daného ú elu spot eby

Stupe  plynofikace 

bytu qi (m3/hod) qi (m3/rok)

Va ení (sporák) 1,2 190 

P íprava TUV 2,1 420 

Topení RD 2,1 3000 

Tab.2: Tabulkové hodnoty zemního plynu 

3.1.1 Hodinová pot eba zemního plynu 

Va ení

Qh1= 1,2*74*0,22= 19,536 m3/hod 

 k1 = 
)1674ln(

1
= 0,22 
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P íprava TUV 

Qh2= 2,1*74*0,22= 34,188 m3/hod 

Topení

Qh3= 2,1*74*0,65= 101,01 m3/hod 

k2 = 
1,01,0 74

11

P
= 0,65 

     Celková maximální hodinová pot eba pro obec: 

 Qh,max,0= Qh1+ Qh2+ Qh3=19,536+34,188+101,01= 154,734 m3/hod

3.1.2 Ro ní pot eba zemního plynu 

Qr =q i*Pi

Va ení

Qr1 = 190*74= 14 060 m3/rok 

P íprava TUV 

Qr2 = 420*74= 31 080 m3/rok 

P íprava TUV 

Qr3 = 3000*74= 222 000 m3/rok 

Celková pot eba pro obyvatelstvo: 

Qr,max,0= Q1+ Qr2+ Qr3 = 14060+31080+222000 = 267 140 m3/rok 

Dimenze plynovodní sít  se spo ítá z celkové hodinové pot eby zemního plynu 

mm
PkPz

LQ
KD 47,35

005,04,0

1500.734,154
8,13

.
. 82,4

22

82,1
82,4

22

82,1

NÁVRH DN PLYNOVODNÍHO POTRUBÍ DN 63 
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3.2 VARINATA II.

Výpo et pot eby plynu se provede podle vzorce: 

Q = qsi*Pi * k i

qi……p íslušná specifická hodnota pot eby energetického plynu 

P i ……po et ú elových jednotek 

ki ……koeficient sou asnosti daného ú elu spot eby

Stupe  plynofikace 

bytu qi (m3/hod) qi (m3/rok)

Va ení (sporák) 1,2 190 

P íprava TUV 2,1 420 

Topení RD 2,1 3000 

Tab.2: Tabulkové hodnoty zemního plynu 

3.2.1 Hodinová pot eba zemního plynu 

Va ení

Qh1= 1,2*79*0,22= 20,856 m3/hod

 k1 = 
)1679ln(

1
= 0,22 

P íprava TUV 

Qh2= 2,1*79*0,22= 36,498 m3/hod

Topení

Qh3= 2,1*79*0,65= 107,835 m3/hod

k2 = 
1,01,0 79

11

P
= 0,65 

     Celková maximální hodinová pot eba pro obec: 

Qh,max,0= Qh1+ Qh2+ Qh3= 20,856+36,498+107,835= 165,189 m
3
/hod
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3.2.2 Ro ní pot eba zemního plynu 

Qr =q i*Pi

Va ení

Qr1 = 190*79= 15 010 m3/rok

P íprava TUV 

Qr2 = 420*79= 33 180 m3/rok

P íprava TUV 

Qr3 = 3000*79= 237 000 m3/rok

Celková pot eba pro obyvatelstvo: 

Qr,max,0= Q1+ Qr2+ Qr3 = 15 010 +33 180 +237 000 = 285 190 m
3
/rok

Dimenze plynovodní sít  se spo ítá z celkové hodinové pot eby zemního plynu 

mm
PkPz

LQ
KD 52,35

005,04,0

1400.189,165
8,13

.
. 82,4

22

82,1
82,4

22

82,1

 NÁVRH DN PLYNOVODNÍHO POTRUBÍ DN 63 

D …vnit ní pr m r potrubí (mm)  

K …konstanta pro zemní plyn 13,8  

Q… výpo tový pr tok potrubím (m3 .h-1)  

L …délka plynovodu (m)

Pz …absolutní tlak v po áte ním uzlu úseku (MPa)  

Pk …absolutní tlak v koncovém bod  úseku (MPa)  
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4. VÝPO ET POT EBY ELEKTRICKÉ ENRGIE 

4.1 VARIANTA I.

Výpo et spot eby elektrické energie je proveden podle vzorce: 

Pb =  Pbi * ni

Pb.…výpo tové zatížení (kW) 

Pbi …specifický p íkon (kW*bj -1 ) 

 Pbi …sou et soudobých p íkon  všech p ipojených byt  na dané vedení 

ni …sou initel soudobosti 

Rodinný d m

Po et rodinných dom : 74 

Stupe  elektrifikace bytu:  B - byty s el. vybavením jako mají byty stupn  elektrizace A, 

                                                 pe ení používají el. spot ebi e o p íkonu nad 3,5 Kva 

Specifický p íkon: Pbi = 5,5 kW/bj 

Uvažujeme sou initel soudobosti: 0,78 

Pb=  5,5*0,78*74 = 317 kW 

Pouli ní osv tlení 

Pb= 40*0,08*1 = 3,2 kW 

CELKEM: 320,2 kW 

Celková pot eba elektrické energie pro celé území je 320,2 kW. 

 NÁVRH TRAFOSTANICE TR 400 kVA 

4.1 VARIANTA II.

Výpo et spot eby elektrické energie je proveden podle vzorce: 

Pb =  Pbi * ni

Pb.…výpo tové zatížení (kW) 
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Pbi …specifický p íkon (kW*bj -1 ) 

 Pbi …sou et soudobých p íkon  všech p ipojených byt  na dané vedení 

ni …sou initel soudobosti 

Rodinný d m

Po et rodinných dom : 794 

Stupe  elektrifikace bytu:  B - byty s el. vybavením jako mají byty stupn  elektrizace A, 

                                                 pe ení používají el. spot ebi e o p íkonu nad 3,5 Kva 

Specifický p íkon: Pbi = 5,5 kW/bj 

Uvažujeme sou initel soudobosti: 0,78 

Pb=  5,5*0,78*79 = 339 kW 

Pouli ní osv tlení 

Pb= 45*0,08*1 = 3,6 kW 

CELKEM: 355,6 kW

Celková pot eba elektrické energie pro celé území je 355,6 kW. 

 NÁVRH TRAFOSTANICE TR 400 kVA 
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P ÍLOHA .2 – ORIENTA NÍ ROZPO ET

VARIANTA I.

POLOŽKA MJ MNOŽSTVÍ
CENA
ZA MJ

CELKOVÁ 
CENA

OBJEKTY S01-S074         

RODINNÝ D M - jednobytový  50x m3 33000 5 102 168 366 000

RODINNÝ D M - dvoubytové   24x m3 27600 4 944 136 454 400
CELKEM       304 820 400

          

DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA         
SILNI NÍ KOMUNIKACE - asfalotové 
plochy m2 9234 1411 13 029 174

CHODNÍKY - dlažba m2 5543 775 4295825

PARKOVIŠT  - dlažba m2 176 1283 225 808
CELKEM       17 550 807

          

INŽENÝRSKÉ SÍT         
VODOVOD    DN 80 bm 514 1690 868 660
VODOVOD    DN 90 bm 1040 1745 1 814 800
VODOVODNÍ P ÍPOJKY 32 bm 740 4380 3 241 200
KANALIZACE DN 250 bm 1200 12900 15 480 000
KANALIZACE DN 300 bm 1123 13600 15 272 800
KANALIZACE DN 350 bm 380 14300 5 434 000
KANALIZACE DN 500 bm 330 15000 4 950 000
KANALIZA NÍ P ÍPOJKY 200 bm 1036 3800 3 936 800
TRAFOSTANICE  400 kVA ks 1 760 000 760 000
ELEKTRICKÉ VEDENÍ 22 kV bm 1390 2226 3 094 140
VE EJNÉ OSV TLENÍ - kabelové vedení bm 1500 1297 1 945 500
VE EJNÉ OSV TLENÍ - sloup ks 40 44800 1 792 000
PLYNOVOD DN 63 bm 820 1051 861 820
PLYNOVODNÍ P ÍPOJKY DN 32 ks 734 14800 10 863 200
CELKEM       70 314 920

          

ZELE , TERÉNNÍ ÚPRAVY         

ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU PARKOVÉHO m2 4200 24 100 800
VÝSADBA STROM   ks 30 2760 82 800
VÝSADBA KE  ks 30 57 1710

TERÉNNÍ MODELACE m2 3200 96 307 200
CELKEM       492 510

          

     

MOBILIÁ         
LAVI KA ks 20 5193 103 860
ODPADKOVÝ KOŠ ks 10 1893 18 930
STOJAN NA KOLA  ks 2 5193 10 386
CELKEM       133 176
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H IŠT         
PÍSKOVIŠT  ks 1 20000 20 000
PR LEZKY ks 2 23000 46 000
SKLUZAVKY ks 1 8000 8000
HOUPA KY ks 5 12000 60 000

CELKEM       134 000

     
     

CENA ZA POLOŽKY CELKEM       393 445 813

     
     

NÁKLADY NA UMÍST NÍ STAVBY % 8
z celk. 
ceny 31 475 665

PROJEKTOVÉ A INŽENÝRSKÉ PRÁCE % 5
z celk. 
ceny 19 672 291

REZERVA % 5
z celk. 
ceny 19 672 291

     
     

CENA CELKEM BEZ DPH 464 266 059 K

VARIANTA II.

POLOŽKA MJ MNOŽSTVÍ
CENA ZA 

MJ
CELKOVÁ 

CENA

OBJEKTY S01-S079           

RODINNÝ D M - jednobytový  50x m3 33000 5 102 168 366 000   

RODINNÝ D M - dvoubytové   29x m3 33350 4 944 164 882 400   
CELKEM       333 248 400

            

DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA           
SILNI NÍ KOMUNIKACE - asfaltové 
plochy m2 10245 1411 14 455 695   

CHODNÍKY - dlažba m2 5010 775 3882750   

PARKOVIŠT  - dlažba m2 160 1283 205 280   
CELKEM       18 543 725

            

INŽENÝRSKÉ SÍT           
VODOVOD    DN 90 bm 1250 1745 2 181 250   
VODOVODNÍ P ÍPOJKY 32 bm 650 4380 2 847 000   
KANALIZACE DN 250 bm 2004 12900 25 851 600   
KANALIZACE DN 300 bm 175 13600 2 380 000   
KANALIZACE DN 350 bm 160 14300 2 288 000   
KANALIZACE DN 500 bm 420 15000 6 300 000   
KANALIZA NÍ P ÍPOJKY 200 bm 695 3800 2 641 000   
TRAFOSTANICE  400 kVA ks 1 760 000 760 000   
ELEKTRICKÉ VEDENÍ 22 kV bm 1300 2226 2 893 800   
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VE EJNÉ OSV TLENÍ - kabelové vedení bm 1480 1297 1 919 560   
VE EJNÉ OSV TLENÍ - sloup ks 45 44800 2 016 000   
PLYNOVOD DN 63 bm 1190 1051 1 250 690   
PLYNOVODNÍ P ÍPOJKY DN 32 ks 734 14800 10 863 200   
CELKEM       64 192 100

            

ZELE , TERÉNNÍ ÚPRAVY           

ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU PARKOVÉHO m2 3500 24 84 000   
VÝSADBA STROM   ks 30 2760 82 800   
VÝSADBA KE  ks 40 57 2280   

TERÉNNÍ MODELACE m2 3200 96 307 200   
CELKEM       476 280

            

MOBILIÁ           
LAVI KA ks 20 5193 103 860   
ODPADKOVÝ KOŠ ks 10 1893 18 930   
STOJAN NA KOLA  ks 2 5193 10 386   
CELKEM       133 176

            

H IŠT           
PÍSKOVIŠT  ks 1 20000 20 000   
PR LEZKY ks 2 23000 46 000   
SKLUZAVKY ks 1 8000 8000   
HOUPA KY ks 5 12000 60 000   

CELKEM       134 000

     

    

CENA ZA POLOŽKY CELKEM       416 727 681

       
       

NÁKLADY NA UMÍST NÍ STAVBY % 8
z celk. 
ceny 33 338 214   

PROJEKTOVÉ A INŽENÝRSKÉ PRÁCE % 5
z celk. 
ceny 20 836 384   

REZERVA % 5
z celk. 
ceny 20 836 384   

       
       

CENA CELKEM BEZ DPH 491 738 663 K
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P ÍLOHA .3 – FOTODOKUMENTACE SOU ASNÉHO STAVU 

Pohled severní

Pohled severní

Pohled západní 

Pohled východní
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P ÍLOHA .4 – VYJÁD ENÍ SPRÁVC  SÍTÍ 

Vyjád ení správc  sítí byla poskytnuta stavebním ú adem Dolní Dobru .

1. Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí, a.s 

2. RWE Distribu ní služby 

3. EZ Distribu ní služby 

4. M stský ú ad Ústí nad Orlici, odbor dopravy, silni ního hospodá ství a správních 

agent
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P ÍLOHA .5 –VARIANTA RODINNÉHO DOMU   

Ukázka variantního typu RD, vhodného použít v rámci územní studie. (zdroj: BAHAL R

a.s.)

1.  Základní údaje 

Typ: D m Lucius 

Zástav ná plocha: 92,3 m2

Podlahová plocha: 143,5 m2

2. P dorysy

1.3 Vizualizace domu 
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P ÍLOHA .6 –NÁVRH RETEN NÍ NÁDRŽE 

Výpo et byl proveden pomocí aplikace spole nosti Glynwed s.r.o. na jejich internetových 

stránkách www.glynwed.cz 

1. Postup výpo tu
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NÁVR NÁDRŽE COLUMBUS 6500L 

2. Schéma nádrže 

1. Podzemní nádrž COLUMBUS  
2. Filtra ní koš
3. Teleskopická kopule
4. Lapa  st ešních splavenin - geiger (okapová vpus ) s klapkou
5. V trací hlavice DN 100
6. Vsakovací tunel Garantia
7. Odlu ova  ne istot pro okapový svod DN 70/100
8. Geotextílie  
9. Filtra ní vrstva z drobného št rku
10. Vyrovnávací vrstva
11. Zhutn né vyrovnané podloží
12. Obsypáno pískem 




