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1. ÚVOD 

Cílem diplomové práce je navrhnout řešení využití území v obci Řetová. Návrh bude 

vycházet ze stávajícího územního plánu obce, podle kterého má řešená lokalita sloužit 

k funkci bydlení. 

Studie bude řešit ve dvou variantách začlenění daného území do okolního prostředí na 

základě urbanistických a technických podmínek v území. Součástí návrhu bude rozbor 

současného stavu, problémů a limitů v území a zdůvodnění vybrané varianty. Po té bude 

zvolená varianta zpracována do konečné podoby v rozsahu územní studie. 

Ve zvolené územní studii bude zpracován urbanistický návrh, návrh dopravního 

řešení, technické infrastruktury, veřejné prostranství jako např. zeleň a systém třídění odpadů 

a také bude zpracována objemová studie vybraného objektu. Návrh bude také zahrnovat 

ekonomický propočet zvolené varianty. 

Objemová studie bude zahrnovat technické a dispoziční řešení včetně ekonomického 

propočtu. Studie objektu bude zpracována formou podkladu pro územní řízení. 

Výchozími podklady pro zpracování studie budou územní plán obce, mapové 

podklady a podklady dotčených orgánů.   
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2. REKAPITULACE TEORETICKÝCH VÝCHODISEK 

 

2.1 Územní plánování 

2.1.1 Cíle územního plánování 

 Cílem územního plánování je vytvářet předpoklady pro výstavbu a pro udržitelný 

rozvoj území, spočívající ve vyváženém vztahu podmínek pro příznivé životní prostředí, pro 

hospodářský rozvoj a pro soudržnost společenství obyvatel území a který uspokojuje potřeby 

současné generace, aniž by ohrožoval podmínky života generací budoucích. [11] 

 

2.1.2 Úkoly územního plánování 

 

Úkolem územního plánování je zejména  

a)  zjišťovat a posuzovat stav území, jeho přírodní, kulturní a civilizační hodnoty,  

b)  stanovovat koncepci rozvoje území, včetně urbanistické koncepce s ohledem 

na hodnoty a podmínky území,  

c)  prověřovat a posuzovat potřebu změn v území, veřejný zájem na jejich 

provedení, jejich přínosy, problémy, rizika s ohledem například na veřejné 

zdraví, životní prostředí, geologickou stavbu území, vliv na veřejnou 

infrastrukturu a na její hospodárné využívání,  

d)  stanovovat urbanistické, architektonické a estetické požadavky na využívání a 

  prostorové uspořádání území a na jeho změny, zejména na umístění, 

  uspořádání a řešení staveb,  

e)  stanovovat podmínky pro provedení změn v území, zejména pak pro umístění 

a uspořádání staveb s ohledem na stávající charakter a hodnoty území,   

f)  stanovovat pořadí provádění změn v území (etapizaci),  
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g)  vytvářet v území podmínky pro snižování nebezpečí ekologických a přírodních 

katastrof a pro odstraňování jejich důsledků, a to přírodě blízkým způsobem,   

h)  vytvářet v území podmínky pro odstraňování důsledků náhlých hospodářských 

změn,   

i)  stanovovat podmínky pro obnovu a rozvoj sídelní struktury a pro kvalitní 

bydlení,  

j)  prověřovat a vytvářet v území podmínky pro hospodárné vynakládání 

prostředků z veřejných rozpočtů na změny v území,  

k)  vytvářet v území podmínky pro zajištění civilní ochrany,  

l)  určovat nutné asanační, rekonstrukční a rekultivační zásahy do území,  

m)  vytvářet podmínky pro ochranu území podle zvláštních právních předpisů5)113) 

Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších 

předpisů.3) před negativními vlivy záměrů na území a navrhovat kompenzační 

opatření, pokud zvláštní právní předpis nestanoví jinak,  

n)  regulovat rozsah ploch pro využívání přírodních zdrojů,  

o)  uplatňovat poznatky zejména z oborů architektury, urbanismu, územního 

plánování a ekologie a památkové péče. [11] 

 

2.2 Územní studie 

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

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

infrastruktury, územního systému ekologické stability, které by mohly významně ovlivňovat 

nebo podmiňovat využití a uspořádání území nebo jejich vybraných částí. [11] 
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2.3 Územní plán 

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

plošného a prostorového uspořádání (dále jen „urbanistická koncepce“), uspořádání krajiny a 

koncepci veřejné infrastruktury; vymezí zastavěné území, plochy a koridory, zejména 

zastavitelné plochy a plochy vymezené ke změně stávající zástavby, k obnově nebo 

opětovnému využití znehodnoceného území (dále jen „plocha přestavby“), pro veřejně 

prospěšné stavby, pro veřejně prospěšná opatření a pro územní rezervy a stanoví podmínky 

pro využití těchto ploch a koridorů. [11] 

 

2.4 Regulační plán 

Regulační plán v řešené ploše stanoví podrobné podmínky pro využití pozemků, pro 

umístění a prostorové uspořádání staveb, pro ochranu hodnot a charakteru území a pro 

vytváření příznivého životního prostředí. Regulační plán vždy stanoví podmínky pro 

vymezení a využití pozemků, pro umístění a prostorové uspořádání staveb veřejné 

infrastruktury a vymezí veřejně prospěšné stavby nebo veřejně prospěšná opatření. [11] 

 

2.5 Urbanismus 

Vědní obor a současně praktická činnost, které mají úzké vazby k oboru architektury, 

ze kterého se urbanismus rozvinul a specifikoval k praktické územně plánovací činnosti - 

územnímu plánování. Jako vědní obor urbanismus zkoumá teoretické i praktické problémy 

tvorby a přetváření osídlení, sídelních útvarů a jejich struktur, odhaluje tendence a zákonitosti 

jejich vývoje a formuluje zásady pro jejich řešení; při tom vychází z obecných zákonitostí 

rozvoje společnosti a její ekonomiky v konkrétních podmínkách.   

 Urbanismus se v teorii i praxi výrazně podílí na řešení otázek ochrany a tvorby 

životního prostředí, přičemž se zvláště zaměřuje na obsahovou stránku koncepce tvorby 

životního prostředí v souvislosti s reorganizací funkcí v krajině a s hmotovým uspořádáním 

staveb při výstavbě a přestavbě sídelních útvarů.      

 Jako vědní obor i praktická činnost se urbanismus zabývá především řešením 

technických a výtvarně estetických (architektonických) problémů, přičemž vychází z 

progresivních poznatků společenských a přírodních věd. Svými teoretickými i praktickými 



 

9 
 

poznatky přispívá k rozvoji územního plánování, které na rozdíl od urbanismu je více 

zaměřeno na řešení technických, ekonomických a společenských problémů rozvoje 

společnosti v jejich průmětu do území.       

 Stále složitější teoretické i praktické problémy rozvoje osídlení, sídelních útvarů a 

jejich struktur může urbanismus komplexně řešit jen pomocí multidisciplinárních pracovních 

kolektivů.           

 Při řešení prostorové struktury sídelního útvaru se urbanismus zabývá jak hmotovým 

uspořádáním stavebních objektů, tak i řešením souborů architektonických prvků, které 

spoluvytvářejí tzv. parter města. V tomto smyslu se pak mluví o urbanistickém detailu. [19] 

 

2.6 Zastavěné území 

 Území vymezené územním plánem nebo postupem podle tohoto zákona; nemá-li obec 

takto vymezené zastavěné území, je zastavěným územím zastavěná část obce vymezená k 1. 

září 1966 a vyznačená v mapách evidence nemovitostí (dále jen „intravilán“). [11] 

 

2.7 Obytná zóna 

Obytná zóna je oblast, ve které pobytová funkce značně převládá nad funkcí dopravní, 

ohraničená dopravním značením, ve které je umožněn pohyb chodců, cyklistů a motorových 

vozidel ve společném prostoru za stanovených podmínek.    

 Obytná zóna se skládá z jedné či více obytných ulic a zklidněných ploch. Optimálním 

řešením obytné zóny je, skládá-li se pouze ze stavebně upravených obytných ulic a 

zklidněných ploch.          

 Obytné zóny jsou zpravidla situovány v obytných souborech mimo obchodní centra 

měst.       

Zahrnuje obytnou část, stavby občanského vybavení, sítě místních komunikací, 

rozvodné sítě a zeleň, eventuálně i jiné funkce menšího rozsahu nenarušující funkci bydlení. 

V obytné zóně platí specifické provozní podmínky dané § 23 a § 39 zákona č. 361/2000 

Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, ve znění 

pozdějších předpisů:  
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• řidič smí jet rychlostí nejvýše 20 km/h, 

• řidič musí dbát zvýšené ohleduplnosti vůči chodcům, které nesmí ohrozit; v případě 

nutnosti musí zastavit vozidlo, 

• stání je dovoleno jen na místech označených jako parkoviště, 

• chodec smí využívat obytnou zónu v celé její šířce, 

• jsou povoleny hry dětí přímo v dopravním prostoru, 

• chodci i hrající si děti musí umožnit vozidlům jízdu, 

• při vjíždění z obytné zóny na jinou pozemní komunikaci musí dát řidič přednost v 

jízdě. [19] 

 

2.8 Pěší zóna 

Část komunikační sítě sídelního útvaru vyhrazená zcela nebo převážně chodcům. 

Vytváří významný společenský prostor. Zpravidla se zřizuje na území největšího pěšího 

provozu, zejména v centrální a historické zóně sídelního útvaru. Její atraktivitu má 

zvýrazňovat výtvarné vybavení prostoru, které musí být v souladu s režimem dopravy, daným 

především způsobem zásobování. Pěší zóna může zahrnovat i vnitřní prostory budov nebo 

bloků a může být případně zastřešena. Její koncepce musí být součástí celkové koncepce 

řešení pěšího provozu v sídelním útvaru. 

Základní provozní podmínky v pěší zóně vyplývají z ustanovení § 23 a § 39 zákona č. 

361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, ve 

znění pozdějších předpisů a ust. § 12 odst. 1 písm. hh) vyhlášky č. 30/2001 Sb., kterou se 

provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích a řízení provozu na pozemních 

komunikacích, ve znění pozdějších předpisů.: [19] 

• chodec smí využívat pěší zónu v celé její šířce, 

• do pěší zóny je povolen vjezd pouze vozidlům uvedeným ve spodní části dopravní 

značky „Pěší zóna“ (č. IP 27a). 

Pokud je povolen vjezd vozidel do pěší zóny: 

• řidič smí jet rychlostí nejvýše 20 km/h, 

• řidič musí dbát zvýšené ohleduplnosti vůči chodcům, které nesmí ohrozit; v případě 

nutnosti musí zastavit vozidlo, 
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• stání je dovoleno jen na místech označených jako parkoviště, 

• chodci musí umožnit vozidlům jízdu, 

• při vjíždění z pěší zóny na jinou pozemní komunikaci musí dát řidič přednost v jízdě. 

 

2.9 Obytná ulice 

 Obytná ulice je stavebně upravená a vybavená místní, případně účelová komunikace 

(liniová) se smíšeným provozem chodců, motorových a nemotorových vozidel, na které jsou 

stavebně technickými opatřeními splněny požadavky na funkční obytnou zónu. 

 Obytná ulice je navrhována v rámci obytné zóny.    

 Cílem budování obytné ulice je přizpůsobení provozu vozidel obytnému (event. 

pobytovému) účelu komunikace a přilehlé zástavby či prostoru. [19] 

 

2.10 Rodinný dům 

Stavba pro bydlení, která svým stavebním uspořádáním odpovídá požadavkům na 

rodinné bydlení a v níž je více než polovina podlahové plochy místností a prostorů určena k 

bydlení; rodinný dům může mít nejvýše tři samostatné byty, nejvýše dvě nadzemní podlaží a 

jedno podzemní podlaží a podkroví. [5] 
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3. INFORMACE O OBCI ŘETOVÁ 

 

3.1 Základní data [18] 

 Status: obec 

Počet obyvatel: 671 (31. 12. 2002)     Obr. 1 Znak obce 

     693 (1. 1. 2010) 

 Kraj: Pardubický 

 Okres: Ústí nad Orlicí 

 Katastrální výměra: 8,48 km2 

 Zeměpisná šířka: 49° 56’ 59’’  

Zeměpisná délka: 16° 22’ 50’’ 

Nadmořská výška: 405 m 

Katastrální území: 1 

Části obce: 1  

  

3.2 Geografické informace 

 Řetová se nachází ve východních Čechách v Pardubickém kraji. Rozkládá se uvnitř 

pomyslného trojúhelníku vymezeného městy Ústní nad Orlicí (vzdáleném 8 km), které je 

zároveň i okresním městem, dále pak Česká Třebová (vzdálená 9 km) a Litomyšl (vzdálená 

11 km). Její katastr o rozloze 849 ha se rozprostírá v údolí v nadmořské výšce 390 až 569,5 

metrů, ohraničené z obou stran lesy, kterému vévodí dnes již zcela regulovaný potok zvaný 

Husí krk, který ústí do Tiché Orlice. 

 

 

 

Obr. 2 Poloha obce 
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Z jižní strany k obci patří rozsáhlá rekreační oblast Mandl s více než sto chatami, 

restaurací, přírodním koupalištěm a vyznačenými turistickými stezkami. Na východní straně, 

v těsné blízkosti obce, je další rekreační středisko Presy s restaurací a třemi rybníky. Na 

severní straně obce se táhne souvislý hřeben lesů zakončený kopcem zvaným Andrlův chlum 

s nadmořskou výškou 559,5 m, turistickou chatou a rozhlednou vysokou 50 m s vyhlídkou ve 

výšce 34,6 m. [17] 

 

3.3 Historie obce Řetová 

Založení obce 

Obec vznikla v polovině 13. století v souvislosti s kolonizační činností, kterou tehdy v 

okolí Ústí nad Orlicí prováděli pro českého krále příslušníci rodu z Drnholce. První svědectví 

o vzniku Řetové, uvedená v písemnostech, spadají do doby panování krále Václava II, neboť 

ten v roce 1292 svojí darovací listinou nechal založit Zbraslavský klášter, k němuž posléze 

připojil množství východočeských statků a Lanšperské panství, pod které tehdy obec Řetová 

náležela. V uvedeném roce se vedle sebe připomínají dvě vsi - Řetová a Řetová Česká (Ritow, 

Ritow Bohemicalis). Z toho se usuzuje, že jedna byla založena českým obyvatelstvem, v 

druhé asi žilo obyvatelstvo cizí, zřejmě německé. Je obtížné rozhodnout, který z uvedených 

názvů patří Řetové,a který sousední obci Řetůvka, která měla dříve tentýž název. Pouze podle 

celkového uspořádání katastru vsi usuzujeme, že pravděpodobně Řetová je starší, vznikla 

snad v počátečním období zmíněné kolonizace, které se účastnilo české obyvatelstvo, a že se 

tedy jedná o zmíněnou Českou Řetovou, zatímco Řetůvka vznikla pravděpodobně o něco 

později již za účasti německých kolonistů. [17] 

Původ názvu obce 

Na výklad zvláštního místního jména existuje několik názorů. Litomyšlský historik K. 

Zelinka se domnívá, že jde o zkomoleninu názvu Hrutov (tak byla nazývána oblast kolem 

zemské stezky mezi Litomyšlí a Vysokým Mýtem), odkud prý do vsi přišli první osadníci. 

Pravděpodobnější se zdá výklad M. Lutterera, že místní jméno je odvozeno od botanického 

názvu rýt (staročesky rét), což byl název pro mařinku barvířskou, která snad rostla na březích 

potoka, nad nímž byla založena vesnice. [17] 
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Historický vývoj obce 

Řetová byla až do zrušení poddanství v roce 1848 příslušenstvím lanšpersko - 

lanškrounského panství. V roce 1654 bylo ve vsi 15 poddanských usedlostí. Po zřízení okresů 

v roce 1850 byla Řetová připojena k soudnímu okresu Ústí nad Orlicí a politickému okresu 

Lanškroun. V letech 1938 - 1945 náležela k politickému okresu Litomyšl, od roku 1945 dosud 

náleží k okresu Ústí nad Orlicí. [17] 

 

3.4 Současný stav obce 

K 31. prosinci 2002 je v obci evidováno 671 trvale bydlících obyvatel ve 188 

obytných domech. Průměrný věk obyvatel v obci je 36,4 let. [17] 

Mateřská škola, základní škola a školní jídelna byly v roce 2009 obcí, jakožto 

zřizovatelem, spojeny v jeden právní subjekt "Základní škola Řetová", který navštěvuje 28 

dětí předškolního věku a 56 školáků z obce a okolí. V loňském roce 2010 došlo k rekonstrukci 

školky z důvodu zvýšení kapacity. Počet možných míst se tak zvýšil na 45. [17] 

Obec Řetová je členem svazku obcí "Region Orlicko-Třebovsko". Přes katastr obce 

vede několik značených cyklistických stezek a v zimním období za příznivých sněhových 

podmínek vede po východním hřebenu upravená běžecká stopa spojující Andrlův chlum s 

Kozlovskou rozhlednou. Pro sport a rekreaci v obci je víceúčelové hřiště (kluziště, tenis, 

volejbal) s umělým osvětlením, tělocvična s klubovnou a šatnami (obojí využívané též 

Sokolem a základní školou) a fotbalové hřiště pod rekreační osadou Mandl. 

 

3.5 Regionální podmínky 

Klimatické podmínky v katastru obce: 40-50 letních dní, 30-40 ledových dnů, 

průměrná teplota 7 st. Celsia, průměrné množství srážek 800 mm.    

 Na katastru obce se nachází významné krajinné prvky jako "jalovce" (ojedinělá 

populace ohroženého druhu dřeviny jalovce obecného), "opukové osypy" (na hranici katastru 

obce Řetová a Přívrat), "opučák" (opuštěný lom na drobivé vápnité slínovce na okraji lesa na 
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jižním svahu Andrlova chlumu s výskytem vzácných druhů teplomilné a vápnomilné květeny) 

a "Bromion" (unikátní lokalita teplomilných společenstev svazu Bromion erecti na kraji lesa 

na jihozápadním svahu u Řetové). V katastrálním území jsou vyhlášeny 4 památné stromy 

lípa malolistá ve středu obce, dub letní, borovice a buk lesní. [17] 

     

Kulturní památky: [17] 

Kostel sv. Maří Magdalény z roku 1755,  

kostnice u kostela sv. Maří Magdalény,  

ohradní zeď kolem kostela sv. Máří Magdalény,  

socha sv. Jana Nepomuckého,  

bělidlo a mandl čp. 137,  

dům čp. 102 a dům čp. 32.  

  

3.6 Průzkum a rozbor území 

3.6.1 Rozbor funkcí řešeného území 

 3.6.1.1 Občanská vybavenost a její dostupnost 

Občanská vybavenost není v obci rozsáhlá, ale pro základní potřeby občanů je 

téměř dostačující. V pomyslném centru obce se nachází obecní úřad, pošta a 

autobusová zastávka. Další tři autobusové zastávky se nacházejí na horním a dolním 

konci obce a odbočka na Mandl. Další občanskou vybaveností v obci je mateřská 

škola, I. stupeň základní školy, obchod se smíšenými potravinami, kulturní dům, 

hospoda, tělocvična se sportovištěm, které je využíváno školou i veřejností, kostel a 

hřbitov. 

Občanská vybavenost v návaznosti na pomyslné centrum řešené lokality je ve 

vyhovujících vzdáleností. V okruhu do 400m se nachází téměř veškerá OV. Mateřská 

školka, tělocvična se sportovištěm, hřbitovem a kostelem se pak nachází v docházkové 

vzdálenosti do 500 metrů. 
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 3.6.1.2 Pracovní příležitosti v místě a vazby na okolí 

Pracovní příležitosti v obci jsou téměř minimální. V obci působí jen drobní 

podnikatelé a zemědělské družstvo. Nachází se tu například Konzum, Česká pošta 

Řetová, ARMAT s.r.o. - zakázková výroba z nerezových ocelí, Autoservis ELI - 

oprava a půjčovna aut, Truhlářství a pila Šimek, Dřevotvar - výroba nábytku, Stavební 

firma P&M Bohuňkovi.  

Většina pracovních příležitostí se nachází v okolních městech Ústí nad Orlicí, 

Česká Třebová, Litomyšl, Vysoké Mýto atd. s dojížďkovou vzdáleností do cca 20 - 30 

minut. V okolních městech se také nachází zdravotnická střediska a školské zařízení. 

3.6.1.3 Atraktivita místa pro bytovou výstavbu 

• Lokalita se nachází u centra obce a zároveň blízko autobusové zastávky 

• Výhodná poloha vůči světovým stranám 

• Obec leží v blízkosti měst Ústí nad Orlicí, Česká Třebová, Litomyšl s určitou 

nabídkou práce 

• Nádherná okolní krajina 

• Kvalitní životní prostředí 

• Klidové prostředí 

• Nabídka sportovních aktivit 

 

3.6.2 Doprava a dopravní zařízení 

 3.6.2.1 Širší vztahy 

V obci je provozována pouze doprava silniční. Nejbližší železniční stanice se 

nachází na železniční trati č. 010 Kolín - Pardubice - Česká Třebová v Ústí n.Orlicí.  

Řešené území je mimo současně zastavěné území. Dopravní napojení je možné 

převážně ze sousedící silnice III/36014. [16] 

 3.6.2.2 Silniční síť 

  Řešeným územím procházejí nebo se jej dotýkají následující státní silnice: 

II/360  Letohrad - Ústí n. Orl. - Litomyšl – Polička 
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III/36012 křižovatka se sil. II/358 - Přívrat - Řetová – Řetůvka 

III/36014 Horní Sloupnice - Řetová [16] 

 3.6.2.3 Hromadná doprava osob 

Hromadná doprava osob je prováděna pomocí pravidelné linkové autobusové 

dopravy, kterou zajišťuje ČSAD Ústí n.Orl. a.s. Na řešeném území jsou zřízeny čtyři 

zastávky: Řetová - kampelička, horní zastávka, dolní zastávka a odbočka Mandl. 

Řešenou obcí jsou v současné době vedeny tři linky: 

700940 Česká Třebová - Řetová - Sloupnice - Vysoké Mýto 

700941 Ústí n.Orl. - Řetová - Sloupnice - Litomyšl 

700943 Ústí n.Orl. - Řetová - Přívrat - Česká Třebová 

Na základě počtu spojů se dopravní obslužnost jeví jako odpovídající potřebám. [16] 

3.6.2.4 Doprava v klidu, cyklistická doprava 

Parkování a odstavování vozidel je realizováno převážně v profilu komunikací, 

případně s využitím krajnice. U základní školy a prodejny je rozšířením vozovky 

vytvořen prostor pro několik podélných stání. Jako skutečná mimouliční stání lze 

kvalifikovat plochy za hasičskou zbrojnicí a u obecního úřadu.  

Odstavování vozidel je prováděno v garážích na vlastních pozemcích. S 

ohledem na rychle rostoucí stupeň automobilizace bude vhodné u nově navrhovaných 

obytných domů počítat se dvěma odstavnými stáními (garážemi) na jeden byt. 

Cyklistická doprava v Řetové má vzhledem k atraktivitě území - přírodní 

koupaliště Mandl i okolní krajiny velký význam. 

Obcí procházejí tyto cyklistické značené trasy: 

4047 Řetůvka - Kozlov - Nový rybník  

4048 Ústí nad Orlicí - Sloupnice, Litomyšl  
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3.7 Technická infrastruktura 

 3.7.1 Zásobování elektrickou energií 

  Popis stávajícího stavu 

Provozovatel elektrické sítě: ČEZ Distribuce a.s. 

Nadřazená síť velmi vysokého napětí (VVN): 

Územím prochází trasy vedení VVN: 

110 kV - V 1180, V 1181 Česká Třebová – Ústí nad Orlicí. 

Způsob napájení: 

Řešené území je napájeno elektrickou energií vrchním primerním rozvodným 

systémem 35 kV, odbočkami z linky VN 824 a VN 924. 

Napájecí bod rozvodna VVN/VN Ústí nad Orlicí. 

Transformace VN/NN: 

K transformaci VN/NN slouží transformační stanice 35/0.4 kV, všechny s vrchním 

přívodem VN různých typů a provedení. Napájení odbočkami z napájecí linky VN 

824, VN 924. 

Návrh 

Návrh je zpracován pro období 20 let do r. 2022.  

Území není plynofikováno, vytápění nových objektů pro bydlení je uvažováno 

elektrickou energií. 

V území je počítáno s výstavbou celkem 164 bytů v rodinných domech, rozvoj 

průmyslu se nepředpokládá, pouze drobné podnikatelské aktivity. 

Požadovaný příkon: 

Výpočet je proveden samostatně pro stávající a navrhovanou výstavbu. 

Vytápění a příprava TUV v nově budovaných objektech je předpokládáno elektrickou 

energií. 
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Stávající zatížení  P1 = 1750 kVA 

Zatížení v r. 2022  P2 = 1,806x1750 = 3160 kVA     

Navrhovaná zástavba: 

Rodinné domy (164RD)  P3 = 1550kVA  

Drobné podnikání, OV  P4  = 550 kVA 

CELKEM příkon v r. 2020           P5 = P2+P3 +P4 = 5260 kVA 

NÁRŮST PŘÍKONU                  P6 = P5 - P1 = 3510 kVA 

Zajištění výkonu: 

Způsob napájení zůstane i nadále nezměněn, tj. napětím 35 kV stávajícími linkami VN 

824 a VN 924. 

Transformace VN/NN: 

Požadovaný nárůst výkonu cca 3,5 MVA při vytížení transformátorů cca 75% bude 

zajištěn stávajícími transformačními stanicemi a výstavbou 6 ks nových 

transformačních stanic T1 až T6. 

Nové transformační stanice budou s ohledem na venkovský charakter zástavby vrchní, 

typu BTS nebo věžové, velikost do 1x630 kVA. 

Průměrné zatížení na 1 TS  (distribuce – TS ČEZ) = 350 kVA. [16] 

3.7.2 Zásobování plynem 

Obec Řetová není plynofikována, zastupitelstvo obce s plynofikací nepočítá. 

Toto je respektováno při bilancích elektrické energie - počítá se v nové výstavbě s 

vytápěním a přípravou TUV elektrickou energií. Příkon bude snížen v závislosti na 

doporučeném využití obnovitelných zdrojů energie (dřevo, dřevní odpad, energie 

slunce a větru). 

V případě zásadní změny ekonomických podmínek bude otázka zásobování 

plynem znovu posouzena. [16] 

 



 

20 
 

 3.7.3 Zásobování vodou 

 Popis stávajícího stavu 

Obec  Řetová má realizován vlastní obecní vodovod, který je ve správě 

Vodovodů a kanalizace a.s. Jablonné nad Orlicí. Vodovod má dva zdroje vody. 

Realizován byl v letech 1973 – 76. Obec vytváří vodárenskou skupinu s obcí Řetůvka. 

Hlavním zdrojem pitné vody je zářez, který se nachází na východním svahu 

Burešova kopce a je znám pod názvem „Vanclička“, nebo také Vanclíkova studánka. 

Původní vydatnost byla určena na 2,1 l/s, v současné době je uvažováno i s minimem 

kolem 1 l/s.  

Druhým zdrojem vody byla studna o průměru 2,5 m, hloubky 3 m jihozápadně 

Řetové, ale s velmi špatnou kvalitou vody – nesplňovala požadavky na pitnou vodu.  

Stávající studna „U Mlýna“ ze 70-tých let vykazuje vydatnost 8 – 10 l/s, ale jakost 

vody není známa. 

Bylo proto přistoupeno k realizaci nového vrtu RE-1, který je umístěn 

východně stávající studny a má předpokládanou vydatnost 4 l/s. Na tento zdroj vydal 

Okresní úřad Ústí nad Orlicí, referát životního prostředí dne 5. 4. 2000 rozhodnutí ke 

stanovení ochranných pásem 1. a 2. stupně a dále oblast zvýšené kontroly v rámci 

obecné ochrany podzemních vod, která je společná s vodním zdrojem Vanclíkova 

studánka. Vrt je z roku 1989, hluboký 37,5 m, průměr zárubnice 324 mm, hladina 

podzemní vody je v hloubce 30 m, voda je odebírána ze spodnoturonské zvodně. 

Katastrální území Řetové spadá do hydrogeologického rajónu č. 427 Vysokomýtská 

synklinála. 

Vodárenské zdroje dle povolených odběrů na vodních zdrojích mají společnou 

vydatnost 5 až 6 l/s, což bohatě pokrývá i budoucí potřebu vody.  V současné době je 

hlavně využívána Vanclíkova studánka a pouze v případě nedostatečné vydatnosti je 

přičerpávána voda z vrtu RE-1. [16] 

Vodovodní síť 

V obci je provedena vodovodní síť, hlavní zásobní řady jsou profilů DN 150 

mm, včetně severní větve, jižní spojovací řad je DN 100 mm. Jednotlivé objekty jsou 
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napojovány samostatnými přípojkami a na obecní vodovod je napojeno i zemědělské 

středisko. [16] 

Návrh dle ÚP 

Vodovod v obci vyhovuje, bilance potřeby vody (viz dále) odpovídá vydatnosti 

zdrojů. Do výhledu bude uvažováno s možností rozšíření akumulace, dle výpočtu 

bilance potřeby vody a možného rozvoje obce, tzn. výstavba nových RD, nebo 

bytovek, rozvoj technické a občanské vybavenosti a možnost dalších podnikatelských 

aktivit. [16] 

 Bilance potřeby vody 

Specifická potřeba -        bytový fond  ……………………..  150 l/ob.den 

                                           technická a občanská vybavenost… 20   -„- 

                                                    celkem ……………………………  170  -„- 

podnikatelské aktivity     + 15 % z potřeby pro byt.fond a technické a občanské  

         vybavenosti 

demografický vývoj dle zadání pro obec, počet obyvatel v roce 2007 ………….… 662 

                                                                 počet obyvatel v návrhovém období …………… 800 

přechodně ubytovaní (oblast Ústí nad Orlicí-Česká Třebová )….…….... 1800 obyvatel 

rekreační oblast Mandl – 110 chat, max. rekreantů až 400, spec. potřeba 40 l/ob.den 

Bytový fond 

• Průměrná potřeba 

                     Qp = 800 x 170 = 136,00 m3/d = 1,57 l/s 

• Denní maximum 

                     Qdmax = 136,00 x 1,5 = 204 m3/d = 2,36 l/s 

• Hodinové maximum 

                     Qhmax = 2,36 x 2,0 = 4,72 l/s 
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Podnikatelské aktivity 

                     Qp = 1,38 x 0,15 = 0,21 l/s 

                     Qdmax = 2,07 x 0,15 = 0,31 l/s 

                     Qhmax = 3,84 x 0,15 = 0,62 l/s 

Přechodně ubytovaní           

                      Qp = 1800 x 90 l/ob.d = 162,00 m3/d = 1,87 l/s 

                      Qdmax = 162 x 1,5 = 243,00 m3/d = 2,81 l/s 

                      Qhmax = 2,81 x 2,0 = 5,62 l/s 

Zemědělství 

Krávy: průměr 320 ks x 60 l/ks.d = 19,20 m3/d, max. 320 x 80 l/ks.d = 25,60 m3/d 

Prasata:  -„-     100 ks x 20   -„-    = 2,00   -„- ,  -„-    100  x  30  -„-    = 3,00   -„- 

 

Celkové sestavení 

• v sezóně 

                                                     Qp                                           Qdmax                                 Qhmax 

                                       m3/d              l/s                       m3/d                   l/s                         l/s 

obytná zóna     136,00           1,57                    204,00                2,36                     4,72 

podnik.aktivity               16,42           0,19                      25,06                0,29                     0,58 

přechodně ubytovaní    162,00           1,87                    243,00                2,81                     5,62 

zemědělství                    19,20           0,22                      25,60                 0,30                    0,30             

celkem                           333,62         3,85                      497,66               5,76                    11,21 

 

• mimo sezónu bez  přechodně ubytovaných 

                                      154,62          1,79                     229,16               2,66                     5,02 
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• Rekreační oblast Mandl – pokud dojde k napojení na obecní vodovod 

                                     Qp     =   400  x  40  =  16,00 m3/d  = 0,19 l/s 

                                     Qdmax =  16,00  x  1,5  =  24,00 m3/d  = 0,28 l/s 

                                          Qhmax  =  0,28  x  2,0  =  0,56 l/s 

Vydatnost zdrojů  

Celková potřeba se pohybuje v rozmezí 5 – 6 l/s. Celková potřeba denního 

maxima je v období mimo sezónu ve výši 2,66 l/s (229,16 m3/den) a v sezóně 5,76 l/s 

(497,66 m3/den). Vydatnost zdrojů dle bilance vyhovuje, přesto je navrhováno 

vyčištění a obnova zářezů u stávající studny, kde je předpoklad zvýšení vydatnosti na 

5 l/s. Celková vydatnost zdrojů vody bude potom 8 – 9 l/s a zabezpečenost dodávky 

vody bude víc jak 100 % vyhovovat. [16] 

3.7.4 Kanalizace a čištění odpadních vod 

Popis stávajícího stavu 

Vzhledem ke konfiguraci terénu, způsobu zástavby, obec je protažena podél 

komunikace a vodního toku, takže nebyla dosud realizována soustavná kanalizační síť. 

Odpadní vody jsou likvidovány v septicích, nebo v jímkách na vybírání. Bytovky mají 

společné čištění odpadních vod. V obci je celkem 50 ks jímek na vybírání, 80 ks 

septiků a 3 ks domovních ČOV. [16] 

 Návrh dle ÚP  

Nelze realizovat jednu centrální ČOV pro celou obec. Je prosazována možnost 

realizace několika sídlištních ČOV vždy pro několik soustředěných objektů. Do doby, 

než bude toto možné realizovat, budou odpadní vody likvidovány individuálně buď 

v septicích doplněných biologickým filtrem, nebo v malých domovních čistírnách. 

Objekty, které nebude možné napojit na budoucí splaškovou kanalizaci a tím 

na sídlištní ČOV, budou své odpadní vody likvidovat individuálně v jímkách na 

vybírání, nebo v septicích doplněných o zemní filtry. 

Odpadní vody z jímek, kaly ze septiků a domovních čistíren odpadních vod 

budou vyváženy na ČOV Ústí nad Orlicí. 
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Dešťové vody budou z obce odváděny, jako je tomu doposud povrchově, 

eventuelně s krátkými úseky zakrytých příkopů do trub. [16] 

3.7.5 Spoje a telekomunikace 

Provozovatel sítí elektronických komunikací: Telefónica O2   

V obci je vyhovující pošta a objekt digitální telefonní ústředny, na kterou je 

napojena i Řetůvka a Přívrat.  

Televizní převaděč (TVP) Řetová je na Andrlově Chlumu a má ochranné 

pásmo r=30m. [16] 

 3.7.6 Nakládání s odpady 

Tuhý komunální odpad je ukládán do popelnic a likviduje jej firma EKOLA 

České Libchavy, která jej odváží na skládku v Českých Libchavách.  

V obci je zavedeno třídění odpadu. Velký kontejner je k dispozici poblíž centra 

obce. V obci jsou 4 vyhovující sběrná místa na tříděný odpad. Je zde také k dispozici 

kontejner pro skladování trávy. 

3.7.7 Územní systém ekologické stability 

Z hlediska ochrany přírody jsou územně hájeny plochy přírodního parku 

Orlice, který zasahuje do území obce zcela okrajově v sz. části a dále prvky Územního 

systému ekologické stability. Ten je v území zastoupen nadregionálním biokoridorem 

K93, rozpracovaným již do plánu ÚSES, na jehož trase je vymezeno regionální 

biocentrum Andrlův Chlum a dále regionální biokoridor procházející lesním 

komplexem jižně obce. Pozemky určené pro ochranu a tvorbu ÚSES jsou 

nezastavitelné a nelze na nich měnit stávající kulturu za kulturu nižšího stupně 

ekologické stability, ani jiným způsobem narušovat jejich ekologicko-stabilizační 

funkce. [16] 
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4. ŘEŠENÉ ÚZEMÍ 

4.1 Vymezení řešené lokality 

 Řešená lokalita se nachází na okraji zastavěného území obce Řetová, poblíž jejího 

pomyslného centra obce. Celou východní stranu lemuje silnice III/36014, ze které bude také 

provedeno napojení lokality. Západní a jižní strana řešeného území je ohraničena 

zemědělskou půdou, na které se rozkládají pole, a ze severní strany navazuje zástavba 

převážně rodinnými domy. 

 

4.2 Majetkové poměry 

 Řešená plocha území, která je určená pro výstavbu rodinnými domy, je podle výpisu 

z katastru nemovitostí ve vlastnictví jednoho vlastníka. Majitelem pozemku je tedy soukromá 

osoba, zároveň i developer, který pozemky od obce odkoupil. Zábor řešené lokality si vyžádá 

vynětí ploch ze zemědělského půdního fondu, kromě jedné plochy s parcelním číslem 1402/1. 

Tab. 1 Katastr nemovitostí  

Pozemky 

Parcela  Výměra [m2]  Druh pozemku Vlastnické právo 

612/29  22120   orná půda  Tomáš Teplý, Hylváty 537, Ústí

                  nad Orlicí - Hylváty 562 03 

673/1 3243   trvalý travní porost Tomáš Teplý, Hylváty 537, Ústí

                  nad Orlicí - Hylváty 562 03 

683 7292   trvalý travní porost Tomáš Teplý, Hylváty 537, Ústí

                  nad Orlicí - Hylváty 562 03 

1402/1 1688   ostatní plocha  Tomáš Teplý, Hylváty 537, Ústí

                  nad Orlicí - Hylváty 562 03 

1403/1 871   trvalý travní porost Tomáš Teplý, Hylváty 537, Ústí

                  nad Orlicí - Hylváty 562 03 
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Obr. 3 Vymezené území 

 

4.3 Popis současného stavu 

Jedná se o mírně svažitý terén směrem k jihovýchodní straně. Celková rozloha 

pozemku je 35 214 m2 a v tuto chvíli není nijak využíván. Na pozemku se nenacházejí žádné 

inženýrské sítě. Pozemek taktéž není napojen na dopravní infrastrukturu. Předpokládá se 

napojení na stávající komunikaci III/36014. Územím, na východní straně podél komunikace, 

protéká potok s menším průtokovým množstvím vody a s nezpevněnými břehy. Na celé ploše 

řešeného území se nenachází žádná vzrostlá zeleň, plocha je pokryta travním porostem. 

Fotodokumentace současného stavu viz příloha č. 3. 
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4.4 Limity využití území 

Řešené území je z hlediska omezujících limitů vhodné pro výstavbu rodinných domů. 

Pozemek je dotčen pouze vedením sdělovacího kabelu, který je ve správě společnosti 

Telefónica O2. Ochranné pásmo podzemní komunikační sítě je 1,5 m na obě strany od kraje 

kabelu. Vedení se nachází ve spodní, jihovýchodní části pozemku. Jiné závažné limity, které 

by znemožnili výstavbu rodinných domů, se na pozemku nenacházejí. Na ploše řešeného 

území se nenachází také žádné stavby. Dále se však musí respektovat ochranné pásmo 

vodního toku při spodní hranici pozemku. Ochranné pásmo drobného vodního toku mohou 

správci vodního toku (vodoprávní úřad) stanovit nejvýše na šířku 6 metrů od břehové čáry. 

  

4.5 Regulativy pro řešené území 

Pro řešené území platí označení BV:  

 BYDLENÍ V RODINNÝCH DOMECH - VENKOVSKÉ - BV 

Hlavní využití: Plochy rodinných domů s chovatelským a pěstitelským zázemím pro 

samozásobení s příměsí nerušících obslužných funkcí místního významu. 

Přípustné využití:  

- Související občanské vybavení 

- Stavby a zařízení, které nesnižují kvalitu a pohodu bydlení ve vymezené ploše, jsou 

slučitelné s bydlením a slouží zejména obyvatelům v takto vymezené ploše. 

Nepřípustné využití:  

- Obchodní prodej o výměře větší než 1000 m2. 

- Garáže pro nákladní auta a autobusy. 

Podmínky prostorového uspořádání vč. ochrany krajinného rázu: 

Stavba může mít max. 2 nadzemní podlaží s možností využití podkroví. [16] 
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5. SWOT ANALÝZA 

 

 5.1 Silné stránky 

• Lokalita se nachází u centra obce 

• Výhodná poloha vůči světovým stranám 

• Řešené území je možné napojit na stávající sítě  - vodovod, el. energie 

• Dopravní napojení ze stávající komunikace III/36014. 

• Obec leží v blízkosti měst Ústí nad Orlicí, Česká Třebová, Litomyšl s určitou 

nabídkou práce 

• Nádherná okolní krajina 

• Kvalitní životní prostředí 

• Klidové prostředí 

• Nabídka sportovních aktivit 

 

5.2 Slabé stránky 

• V obci se nenachází kanalizace ani plyn 

• Minimální množství pracovních příležitostí v obci 

• Menší počet autobusových spojů o víkendech 

• Zneškodňování odpadních vod 

• Nedostatečná kvalita povrchu komunikací 

 

5.3 Příležitosti 

• Využití kvalitního přírodního potenciálu pro rozvoj cestovního ruchu v obci 

• Vybudování nových inženýrských sítí - kanalizace 

• Realizace centrálních ČOV a tím zlepšit životní prostředí v obci 

• Vybudování nových cyklostezek 

• Ekonomické oživení celého mikroregionu 

• Rozvoj bydlení 
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5.4 Hrozby 

• Nedostatek finančních prostředků na údržbu komunikací 

• Následné zhoršení povrchu komunikací 
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6. URBANISTICKÝ NÁVRH ŘEŠENÍ 

Cílem diplomové práce je navrhnout řešení využití území v obci Řetová. Návrh bude 

vycházet ze stávajícího územního plánu obce, podle kterého má řešená lokalita sloužit 

k funkci bydlení. 

 

6.1 Varianty řešení území 

6.1.1 Urbanistický návrh varianty „A“ 

 Obě varianty a to, jak bude v řešeném území navržena zástavba rodinnými domy, 

ovlivňuje návrh dopravní infrastruktury. 

 Varianta „A“ řeší napojení dané lokality ze stávající komunikace připojením zhruba 

v polovině její délky na jihovýchodní straně řešeného území. Navrhovaná komunikace vede 

do horní části řešeného území, kde se napojuje na další komunikaci, která se táhne ze severní 

části území až do spodní jižní části a vytváří tak následně souvislou zástavbu rodinných domů 

podél této komunikace. Provoz bude omezen na rychlost 30km/h (zóna Tempo 30) a pro 

zvýšení bezpečnosti obyvatel budou na navrhované komunikaci zřízeny zpomalovací prahy. 

 V severní části na konci této komunikace bude zřízeno obratiště, které je propojeno 

s hlavní stávající komunikací obce. Obratiště bude rozměrově odpovídat vozidlům pro odvoz 

odpadu, záchranným nebo hasičským vozům. Dále v této části daného území bude navrženo 

hřiště s plochou cca 2200 m2 a bude zařízeno tak, aby ho mohli využívat děti i dospělí. 

Ve východní části řešeného území budou zřízeny tři samostatné odbočení ze stávající 

komunikace, které jsou určeny pro skupinu rodinných domů s parcelním číslem 19 - 23. Vždy 

je to jedno odbočení (vjezd) pro dva rodinné domy. Na odbočujících komunikacích bude 

umístěn trubní propustek v místě křížení s místní vodotečí.  

Toto variantní řešení obsahuje 28 rodinných domů, kde je každý z nich napojen na 

dopravní infrastrukturu. Rozparcelování bude provedeno tak, aby se plocha pozemku pro 

jednotlivé rodinné domy pohybovala v rozmezí 600 - 1000 m2. 
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6.1.2 Urbanistický návrh varianty „B“ 

 Ve variantě „B“ je návrh dopravní infrastruktury ovlivněn existencí stávající 

telekomunikační sítě, která vede přes celé řešené území. Hlavní komunikace v území tedy 

kopíruje trasu vedení stávajícího kabelu a vytváří tak mírně klikatou komunikaci, která se 

napojuje na hlavní stávající komunikaci obce v severní a jižní části území. Je zde navržen 

provoz s omezenou rychlostí 30 km/h (zóna Tempo 30). 

 Tuto komunikaci lemuje po jedné straně chodník a po druhé straně částečně zelené 

pásmo a částečně zástavba rodinnými domy. Zeleň bude sloužit jako tzv. protihluková bariéra 

a zároveň bude oživovat danou lokalitu. Zeleň bude samozřejmě vysazena na dalších 

vhodných místech a také na jednotlivých pozemcích dle rozhodnutí vlastníků pozemků. 

 Z hlavní komunikace v řešeném území jsou tři odbočení, která budou mít charakter 

obytné ulice. První ulice je v horní části území, která je ukončena obratištěm, které bude 

rozměrově vyhovovat pro otáčení vozidel pro odvoz odpadu, případně hasičským či 

záchranným vozidlům. Druhá ulice je napojena zhruba v polovině hlavní komunikace a třetí 

odbočení je o něco níže. Tyto dvě ulice jsou propojeny cestou s asfaltovým povrchem, kde 

bude zakázáno parkování vozidel. A to z toho důvodu, aby byl zajištěn plynulý průjezd 

vozidlům pro odvoz odpadů či záchranné službě atd. 

 Na těchto komunikacích jsou zřízeny podélná parkovací stání a jedno příčné stání pro 

osoby s omezenou schopností pohybu. Dále jsou podél hlavní komunikace zřízeny dva 

prostory pro ukládání odpadu a jeden kontejner pro ukládání trávy, které budou pravidelně 

vyváženy. 

 Je zde také proveden návrh nové autobusové zastávky, která by nahradila zastávku pod 

rekreační oblastí Mandl. Tato zastávka je nejvíce využívána v letních měsících a fungovala by 

jako zastávka na znamení. 

 V jižní části území je navržen prostor pro hřiště s plochou cca 1910 m2, které je 

přístupné z hlavní komunikace v řešeném území. V této variantě je navrženo 27 rodinných 

domů s částečnou řadovou zástavbou. Plochy jednotlivých pozemků se pohybují v rozmezí 

500 - 1000 m2. 
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6.1.3 Zdůvodnění vybrané varianty 

 Pro podrobnější zpracování jsem zvolila variantu „B“ a to hned z několika důvodů. 

Jedním z nich je, že varianta „A“ připomíná uspořádáním rodinných domů spíše satelitní 

městečko, které bývá na okraji měst. Zástavba by v tomto případě měla respektovat charakter 

vesnice. To znamená, že jednotlivé pozemky mohou mít různý tvar a velikost (ale v rozmezí 

500 - 900 m2). To platí i pro rodinné domy, které se potom budou snáze orientovat vůči 

světovým stranám (také podle typologických návrhů jednotlivých domů). Dále bych chtěla 

zmínit ve variantě „A“ na méně vhodné uspořádání dopravní infrastruktury, kde návrhem 

vznikla dlouhá a rovná komunikace a mohlo by docházet k tomu, že zde budou řidiči jezdit 

vyšší rychlostí, než je dovoleno. Tomu by se ovšem dalo zabránit zřízením retardérů. Co se 

týče vedení stávající telekomunikační sítě, budoucí majitele by mohlo omezovat ochranné 

pásmo tohoto vedení a zároveň by mohlo být i narušeno např. výsadbou stromů na zahradách 

apod.  

Dalším z důvodů, proč byla vybrána varianta „B“ je tedy i to, že trasa telekomunikační 

sítě bude vedena podél komunikace, kde bude dodrženo jeho ochranné pásmo. Domnívám se, 

že zvolená varianta svým uspořádáním zástavby respektuje charakter vesnice. A i když tato 

varianta vypadá neuspořádaně, má téměř shodný počet rodinných domů s variantou „A“. 

Návrh dopravního řešení ve variantě „B“ bude zaručovat plynulejší provoz jak v daném 

území, tak i v návaznosti na provoz v obci.   

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 10 Urbanistický návrh varianty „B“ 
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6.2 Terén 

 Jedná se o mírně svažitý terén směrem na jihovýchod ke stávající komunikaci. Jižní 

část řešeného území v místě budoucího hřiště je sklon o něco větší. To znamená, že úprava 

hřiště si vyžádá rozsáhlejší terénní úpravy. Celá plocha území je nezpevněná, pokryta travním 

porostem a nevyužívaná. Na pozemku jsou dvě neudržované polní cesty. Před zahájením 

výkopových prací bude provedeno sejmutí ornice ve výšce minimálně 300 mm. Po té se 

provede vytyčení pro výkopy technické infrastruktury a rodinných domů. 

 

6.3 Doprava 

6.3.1 Automobilová doprava 

 Řešeným územím je navržena místní komunikace, která patří do funkční skupiny C - 

obslužná komunikace. Tato komunikace je napojena v severní a jižní části území na silnici III. 

třídy. Z obslužné komunikace jsou navrhnuta tři odbočení, která by se mohly zařadit mezi 

komunikace funkční skupiny D, kde se předpokládá smíšený provoz chodců a vozidel. 

 V prostoru obslužné komunikace je navržena zóna Tempo 30. Komunikaci na jedné 

straně lemuje pás pro chodce, který je oddělen od hlavního dopravního prostoru zvýšeným 

obrubníkem. Na druhé straně vozovky probíhá částečně zelený pás a částečně chodník bez 

zvýšeného obrubníku s vyhrazenými místy pro podélné státí a několika vjezdy k rodinným 

domům. Tato komunikace je navržena s asfaltovým povrchem. 

 Komunikace skupiny D můžeme označit dopravní značkou jako obytné zóny. Povrch 

těchto komunikací je navržen z odlišného materiálu (žulové dlažební kostky) a bez zvýšených 

chodníků.  

 Součástí dopravního řešení je i návrh dopravních svislých i vodorovných značek. 

 Odvedení povrchové srážkové vody z těchto komunikací bude zajištěno 

prostřednictvím odvodňovacích kanálů do dešťové kanalizace. 
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6.3.2 Návrh šířky prostoru místních komunikací  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 11 Schematický řez obslužné komunikace skupiny C 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 12 Schematický řez místní komunikace skupiny D 
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6.3.3 Komunikace pro pěší 

 Komunikace pro pěší je navrhnuta podél místní obslužné komunikace, která je 

oddělena od dopravního prostoru zvýšeným obrubníkem. Tento výškový rozdíl činí 160 mm. 

Šířka komunikace pro pěší je 2 metry. Komunikace je upravena podle zákona č. 398/2009 

Sb., o obecných požadavcích zabezpečující bezbariérové užívání staveb, tak aby vyhovovala 

osobám s omezenou schopností pohybu a orientace. Chodníky jsou vydlážděny betonovou 

zámkovou dlažbou. Na varovné a signální pásy je také použita betonová zámková dlažba, ale 

s výstupky pro nevidomé a s rozdílným barevným řešením. Materiálové řešení viz výkresová 

dokumentace. 

6.3.4 Statická doprava 

V řešeném území, podél místních komunikací jsou navržena většinou podélná 

parkovací stání. Odstavná stání zde nebyla navržena, jelikož se předpokládá parkování 

osobních automobilů vlastníků pozemků v garážích nebo pod krytým stáním, které budou 

součástí návrhů jednotlivých rodinných domů. 

 Parkování znamená umístění vozidla mimo jízdní pruhy komunikace např. po dobu 

nákupu, návštěvy, zaměstnání, naložení nebo vyložení nákladu. Může být krátkodobé (do 2 

hodin) nebo dlouhodobé (nad 2 hodiny). Naproti tomu odstavování je umístění vozidla mimo 

jízdní pruhy komunikace po dobu, kdy se vozidlo nepoužívá např. v místě bydliště nebo 

v místě sídla provozovatele vozidla.  

Výpočet celkového počtu stání vychází z hodnot součinitele vlivu stupně 

automobilizace ka, charakteru území, druhu stavby a počtu účelových jednotek (např. 

obyvatel, byty, lůžka,…). Postup výpočtu je stanoven v normě ČSN 73 6110 Projektování 

místních komunikací. Celkový počet stání se tedy určí podle vzorce: 

N = O0 . ka + P0 . ka . kp 

N - celkový počet stání 

O0 - počet odstavných stání (tab. 34 příslušné normy) 

P0 - počet parkovacích stání (tab. 34 příslušné normy) 

ka - součinitel vlivu automobilizace 

kp - součinitel redukce počtu stání (tab. 30 příslušné normy) 
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Tab. 2 Použité vstupní hodnoty dle normy ČSN 73 6110 Projektování místních komunikací 

 

 

 

Počet obyvatel: 27 rodinných domů po 4 obyvatelích => 108 obyvatelů  

N = P0 . ka . kp 

N = 5,4 . 1 . 1 = 5,4  

Minimální počet parkovacích stání je 6. 

 

Z výpočtu vyplývá, že minimální počet parkovacích míst je 6. Počet parkovacích stání 

byl i přesto navýšen na 16 stání (z toho je jedno vyhrazeno pro osoby s omezenou schopností 

pohybu) a to z důvodu rozptýlené zástavby a poskytnutí párkování ve více místech dané 

lokality. Parkovací stání se nachází jak v obytných ulicích, tak i v zóně Tempo 30. Místa 

parkovacích stání jsou označena svislým i vodorovným dopravním značením. 
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6.4 Technická infrastruktura 

6.4.1 Zásobování vodou 

Obec  Řetová má realizován vlastní obecní vodovod, který je ve správě Vodovodů a 

kanalizace a.s. Jablonné nad Orlicí. Vodovod má dva zdroje vody. Realizován byl v letech 

1973 – 76. Vodárenské zdroje dle povolených odběrů na vodních zdrojích mají společnou 

vydatnost 5 až 6 l/s, což bohatě pokrývá i budoucí potřebu vody. V obci je provedena 

vodovodní síť, hlavní zásobní řady jsou profilů DN 150 mm, včetně severní větve, jižní 

spojovací řad je DN 100 mm. Jednotlivé objekty jsou napojovány samostatnými přípojkami.  

Nově navržená vodovodní síť řešeného území bude napojena na stávající jižní 

vodovodní řad DN 100 (viz. výkres Návrh technické infrastruktury - vodovod). Pro připojení 

řešeného území do stávající vodovodní sítě povede část nově navržené vodovodní sítě 

stávající komunikací. Při budování toho úseku v komunikaci, budou muset být stavební práce 

prováděny tak, aby byl i přesto zajištěn v obci plynulý provoz vozidel. Hlavní vodovodní řad 

v řešeném území povede podél místní komunikace v místě pásu pro chodce. Do tohoto 

vodovodního řadu budou připojeny uliční stoky, které jsou vedeny v prostoru komunikace 

obytných ulic. Z této uliční stoky budou napojeny jednotlivé objekty pomocí vodovodních 

přípojek. Vodovod je navržen z trub PVC DN 80 a přípojky taktéž z trub PVC DN 32. 

Výpočet množství potřeby vody viz příloha č. 2. 

6.4.2 Kanalizace a čištění odpadních vod 

V obci nebyla dosud realizována soustavná kanalizační síť. Odpadní vody jsou 

likvidovány v septicích, nebo v jímkách na vybírání. Jelikož nelze s jistotou říct, že do roku 

2015 (dle návrhu ÚP) bude opravdu zrealizována kanalizační sít, musí se návrh, jak likvidovat 

odpadní vody, přizpůsobit současným podmínkám v obci. Ale i za těchto podmínek se nám 

nabízí několik variant, které budou následně zhodnoceny. 

1. Žumpa - jímka - stabilizační nádrž 

2. Septik 

3. Domovní čistírna odpadních vod 

4. Centrální čistírna odpadních vod pro řešené území 
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1. Žumpa 

 Od ostatních variant se liší jednou zásadní věcí a to, že vodu nečistí, ale pouze 

shromažďuje. Je tedy nutné ji často vyvážet. Právě to je hlavní nevýhoda této varianty. 

Žumpa se dá použít všude tam, kde není kanalizace a kde je možnost příjezdu cisterny. 

K realizaci žumpy je potřeba stavební povolení nebo ohlášení stavební úřadu (do 300 

m2 zastavěné plochy a hloubky 3metrů). Náklady na vývoz žumpy mohou být až 

30 000 Kč ročně. 

2. Septik 

 Jedná se v podstatě o betonovou či plastovou usazovací nádrž, rozdělenou do 

několika komor, kterými voda postupně protéká. Účinnost septiku je závislá na počtu 

komor. Čím více komor, tím se usazuje více nečistot a účinnost čištění je tak vyšší. 

Ale i za těchto podmínek septik nedosahuje takové účinnosti, aby mohl fungovat jako 

jediný mechanizmus čištění odpadních vod. Musí být doplněn o další stupeň čištění, 

např. o zemní štěrkový či pískový filtr, který na septik navazuje a dostatečně vodu 

dočistí. Tento filtr ale může stát 10 - 35 tisíc korun. Dle velikosti. Takováto varianta se 

co do účinnosti už může vyrovnat domovním čističkám. K realizaci septiku je potřeba 

stavební povolení a povolení k vypouštění odpadních vod, které se vyřizuje na 

vodohospodářském úřadě.  

3. Domovní čistírna odpadních vod 

 Domovní čistírna funguje tak, že z jedné strany do nádrže přitékají odpadní 

vody a z druhé strany vytéká voda předčištěná. Vnitřní prostor čistírny je rozdělen 

přepážkami do několika komor, kde v každé části probíhá určitá část čistícího procesu. 

Většina čistíren má místo, kde se ukládá kal a každá má někde zabudované 

dmychadlo, které do nádrže vhání vzduch. Odpadní voda je pročišťována 

mikrobiologickými organismy (bakteriemi), které žijí v nádrži. Tyto bakterie žijí 

z organického znečištění vody a rozkládají je na látky, které jsou pro přírodu 

neškodné. K životu tyto mikroorganismy potřebují kyslík, jehož se jim dostává díky 

dmychadlu, které směs v čistící nádrži trvale provzdušňuje.  

 Předčištěná voda může být vypouštěna do povrchových vod (vodních toků) 

nebo do podzemních vod (vsakováním do podloží). V obou případech na sebe majitel 

DČOV bere povinnost provozovatele vodního díla a to znamená, že musí mít 
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zpracován projekt domovní čistírny a na základě toho dostane vodoprávní povolení 

stavby. Vodoprávní povolení obsahuje dva dokumenty a to, stavební povolení vodního 

díla a povolení k nakládání s odpadními vodami. V něm je určen požadovaný stupeň 

čištění odpadních vod a způsob kontroly čištění. 

 Domovní čistírna odpadních vod se dá kombinovat s jímkou na vyčištěnou 

vodu, která se dále využívá jako voda užitková. Hodí se na zalévání trávníků nebo 

stromů, ale ne na zahradní plodiny, které se konzumují. Toto řešení má velkou výhodu 

v tom, že se podstatně zjednodušuje legislativa. Znamená to, že pokud je voda 

vyčištěna a následně použita k zálivce pozemků, nejde o zasakování do podzemních 

vod (to by měl prokázat i hydrogeologický průzkum), protože se předpokládá, že voda 

bude 100% využita rostlinami v orniční vrstvě. Nejedná se tedy o vodní dílo. 

 Pořizovací cena čistírny pro rodinný dům se pohybuje v rozmezí od 40 000 Kč 

do 55 000 Kč. Provozní náklady na elektřinu se pohybují kolem 1000 Kč až 1200 Kč 

ročně a náklady za likvidaci kalu je zhruba 300 Kč za rok. 

Tab. 3 Porovnání nákladů při provozu DČOV v porovnání s provozováním žumpy 

Zařízení Žumpa (8 m3) Domovní ČOV  

 1 rok 10 roků 1 rok 10 roků 

Vývoz fekálií 27 000 Kč 270 000 Kč 280 Kč 2800 Kč 

Spotřeba el. energie 0 Kč 0 Kč 1130 Kč 11 300 Kč 

Finanční zatížení 27 000 Kč 270 000 Kč 1410 Kč 14 100 Kč 

 

 Z tohoto finančního shrnutí vyplývá, že pro budoucího majitele (provozovatele) bude 

výhodnější pořízení domovní čistírny odpadních vod i za cenu vysokých pořizovacích 

nákladů, které se ovšem během několika let vrátí. Zbývá tedy posoudit, jestli bude vhodné 

navrhnout pro každý rodinný dům individuální likvidování odpadních vod, nebo bude 

vhodnějším řešením realizace centrální čistírna odpadních vod pro řešené území. 
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Značná část odborné veřejnosti, tvůrci legislativy či zástupci kontrolních orgánu jsou 

přesvědčeni o tom, že decentralizované čištění odpadních vod je více problematické a spíše 

prosazuje centrální ČOV. Jeden z důvodů, proč je prosazována centrální ČOV je, že u 

menších zdrojů znečištění dochází k větším výkyvům v kvalitě i množství přítoku odpadních 

vod a může docházet ke zhoršování kvality odtoku. Dalším důvodem může být problematické 

provozování a nutnost obsluhy školeným personálem, který by byl schopen zajistit 

bezproblémový chod ČOV. Dalším důvodem může být to, že z pohledu kontrolních orgánů 

představuje decentralizovaný systém několikanásobně větší počet ČOV ke kontrole. 

 Ideálním řešením jak z hlediska investičního, provozního, ale i z hlediska spolehlivosti 

celého systému je vybudovat decentralizovaný systém čištění odpadních vod za použití 

menších lokálních ČOV a zároveň minimalizovat jejich nevýhody. Toho lze dosáhnout 

pomocí čistíren s maximální automatizací provozu a minimalizací rizika selhání lidského 

faktoru. Při použití automatické signalizace a dálkového přenosu dat, lze tak vybudovat 

decentralizovaný systém několika menších ČOV fungujících plně automaticky s minimálními 

nároky na obsluhu s denní levnou dálkovou kontrolou funkce a přitom se srovnatelnou 

účinností celého čisticího procesu s větší centrální ČOV.  

Touto problematikou se zabývá firma TopolWater s.r.o., která nabízí komplexní 

služby od poradenství, vypracování nabídky, projektu, přes dodávku technologické části ČOV 

a řízení s montáží až po následné provozování. Již od začátku svého působení se firma 

zaměřuje právě na vývoj technologií splňujících zvýšené požadavky nutné k jejich začlenění 

do systému decentralizovaného čištění odpadních vod. 

 Pro lokality s individuální zástavbou rodinnými domky sestavila firma TopolWater 

systém názvem Top-Press. Jedná se o systém tlakové kanalizace, kde však místo čerpacích 

stanic s mělnicími čerpadly je u každého domku instalována domovní ČOV Topas se 

zásobníkem na vyčištěnou vodu, ve kterém je osazeno vysokotlaké čerpadlo. 



 

41 
 

 

Obr. 13 Systém Top-Press, zdroj www.tzb-info.cz 

Další výhodou tohoto systému je to, že je možné vyčištěnou vodu zpětně využít v 

nemovitosti buď na zálivku, případně i na splachování WC - pokud budou trvat sucha a 

lokální nedostatek pitné vody jako v roce 2003, bude význam zpětného využití vody stoupat. 

Energii na provoz domovní čistírny platí majitel nemovitosti a ten se stará i o údržbu a 

obsluhu. Je samozřejmé, že údržbu a obsluhu si může za úplatu objednat u provozovatele 

systému. Pro provozovatele systému, ať obec nebo provozující organizaci, se minimalizují 

provozní náklady, odpadá vybírání stočného a náklady na odběr vzorků při výtoku do 

recipientu, příp. odvoz kalu z čistíren apod. V současné době je uváděn do provozu 

monitorovací systém pro ČOV Topas s dálkovým přenosem dat. To znamená, že v 

dispečerském centru je možné mít údaje o provozu velkého množství čistíren v jedné lokalitě, 

kde monitorovací systém signalizuje normální funkci ČOV, nepravidelný provoz a v krajním 

případě havárii nebo nebezpečný stav před havárií - při naplnění vyrovnávací nádrže. 

Dispečer má tak dostatek času provést zásah údržby ještě před vznikem havarijního stavu.  

Decentralizované způsoby čištění odpadních vod firmy TopolWater mohou díky 

využití nejnovějších čistírenských technologií a při spojení dostupných levných 

komunikačních metod v mnoha případech konkurovat tradičnímu způsobu řešení centrální 

likvidace odpadních vod a to jak nízkými investičními, tak i následně nízkými provozními 

náklady při zachování požadované kvality čištění odpadních vod. Zřejmé je to především v 

lokalitách nesouvislé bytové zástavby. 



 

42 
 

Jestliže je majitelem čistírny občan, který čistírnu staví na základě povolení drobné 

stavby nebo i vodního díla, pak veškerá zodpovědnost za provoz padá na majitele. Pokud 

majitelem těchto čistíren je obec a staví je na pozemku občana, pak za řádnou funkci 

odpovídá obec se vší odpovědností za řádný provoz. 

Pokud jde o vypouštění předčištěných odpadních vod z malých ČOV do dešťové 

kanalizace, z hlediska legislativy jsou možné 2 přístupy. Pokud kanalizace nemá zkoušky 

vodotěsnosti, jedná se o zasakování do podzemních vod a tudíž každá domovní ČOV musí 

splňovat z hlediska kvality na odtoku odpovídající hodnoty. Obvykle se jedná o dočištění na 

pískovém filtru. Pokud by byla kanalizace vodotěsná, pak požadavek na kvalitu na odtoku z 

domovních čistíren bude stejný, jako pro vypouštění do vodního toku kam je tato zaústěna, 

ale potom za kvalitu, která je vypouštěná z obecní kanalizace odpovídá obec jako majitel této 

kanalizace. Tím se obec vystavuje značnému riziku sankcí, pokud všichni obyvatelé nebudou 

řádně provozovat své ČOV. 

Tyto informace o decentralizovaném a centrálním způsobu čištění odpadních vod byly 

čerpány ze zdrojů internetového portálu www.tzb-info.cz a www.topolwater.com. 

 Na základě těchto informací bude likvidace odpadních vod pro danou lokalitu řešena 

tak, že budou realizovány pro jednotlivé rodinné domy domovní čistírny odpadních se 

systémem Top-Press. Předčištěné odpadní vody budou vypouštěny do dešťové kanalizace, 

která je pro řešené území navržena a využije se toho, že je možné ji zaústit do vodoteče, která 

daným územím protéká. Bude proveden i návrh splaškové kanalizace, aby bylo počítáno s její 

rezervou v řešeném území a bylo ho možné později napojit na stokovou síť v obci, ale dle 

mého názoru se s realizací splaškové kanalizace v obci spíše nepočítá. Výpočet množství 

dešťových a splaškových odpadních vod viz příloha č. 2. 

 

6.4.3 Zásobování elektrickou energií 

 Dané území se bude napojovat na trafostanici T6. Zásobování el. energií bude 

zajištěno připojením do distribuční sítě NN. Provozovatel elektrické sítě bude ČEZ Distribuce 

a.s., který je tedy povinnen zajistit dodávku el. energie. Vedení sítě el. energie bude procházet 

v pásu pro chodce podél místní komunikace, bude uloženo v zemi v ochranném kabelovém 

žlabu s dostatečným krytím. 
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6.4.4 Veřejné osvětlení 

 Vedení sítě veřejného osvětlení bude napojeno na trafostanici T6. Bude procházet 

podél místní komunikace společně s vedením el. energie v ochranném kabelovém žlabu. Musí 

být dodržena minimální vzdálenost mezi těmito vedeními. Tyto vzdálenosti jak svislé, tak 

vodorovné a s minimálními hloubkami uložení jsou popsány v normě ČSN 73 6005 

Prostorové uspořádání sítí. 

6.4.5 Likvidace tuhého odpadu 

Tuhý komunální odpad je ukládán do popelnic a likviduje jej firma EKOLA České 

Libchavy, která jej odváží na skládku v Českých Libchavách. Svoz odpadu probíhá jednou 

týdně. V řešeném území jsou vyhrazena dvě místa pro umístění kontejnerů na tříděný odpad. 

Také zde bude kontejner na skladování trávy.  

 

6.5 Zeleň 

 Navržená zeleň v dané lokalitě má hlavně tu funkci, že snižuje hlučnost a prašnost a 

také má pozitivně působit na lidskou psychiku.  

 Podél komunikace je navrhnuto zelené pásmo, které má šířku cca 2 metry a je určený 

pro vedení technické infrastruktury. Na jedné straně se nachází mezi pásem pro chodce a 

plotem soukromých pozemků. Na straně druhé je podél komunikace částečně zelené pásmo a 

částečně zpevněná vozovka vyhrazená pro podélné parkovací stání. Tyto zelená pásma budou 

pouze zatravněna. Zde se nebudou vysazovat vzrostlé stromy, aby jejich kořeny neprorůstaly 

do ochranných pásem technické infrastruktury. V jihovýchodní části daného území budou za 

tímto zeleným pásem a v dostatečné vzdálenosti vysazeny vzrostlé stromy či keře, které 

budou aspoň částečně plnit ochranou funkci. Vzrostlé stromy budou dále vysazeny kolem 

míst, které jsou vyhrazeny kontejnery na tříděný odpad. Ostatní veřejné plochy budou 

zatravněny. Další rozsáhlejší výsadba stromů proběhne na navrhované hřišti, které je součástí 

řešeného území. Zde budou vysazeny stromy a keře, které jsou v místě obvyklé (nedoporučuje 

se však vysazovat stromy např. břízy, které by mohli být alergenní) a stromy či keře okrasné. 

Soukromá zeleň bude součástí zahrad jednotlivých rodinných domů. 
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6.6 Plochy pro relaxaci a sportovní vyžití  

 Součástí urbanistického návrhu dané lokality je také návrh hřiště. Předpokládá se, že 

hřiště bude využíváno jak dětmi předškolního, školního věku, tak i dospělými. Hřiště bude 

vybaveno dřevěnými herními prvky pro děti, které budou umístěny na pískovém zpevněném 

podkladu, déle zde budou dvě hřiště, jedno na volejbal a druhé na badminton, či nohejbal. 

Tyto hřiště jsou od herní plochy odděleny plotem. Bude zde vysázena vhodná zeleň, která by 

jak psychicky, tak vizuálně uspokojovala návštěvníka hřiště. Prostor hřiště bude doplněn o 

mobiliář, jako jsou lavičky, odpadkové koše, stojan na kola apod. Výpis herních prvků a 

mobiliáře viz příloha č. 4. 

 

6.7 Návrh rodinného domu  

6.7.1 Urbanistické a architektonické řešení 

Širší vztahy 

 Řešená stavba rodinného domu se nachází na parcele č. 14. V okolí stavby je navržená 

zástavba s individuální výstavbou rodinných domů. Řešení RD spočívá v optimálním využití 

všech poskytovaných hodnot dané lokality, jakými jsou v prvé řadě klidné, ideální orientace 

ke světovým stranám, výhodná dostupnost z okolních měst. Výhodou je také dobrá 

dostupnost po kvalitní komunikaci až k pozemku. 

Místo 

 Orientace na pozemku a vnitřní dispozice domu byla formována světovými stranami. 

Jižní průčelí poskytuje ze společenských prostor domu výhled na kultivovaně řešenou 

zahradu. Příjezd k rodinnému domu je navržen ze severní strany, kde je kryté stání a hlavní 

vchod do domu.  

Zahrada a dům 

 Vstup spolu s vjezdem na pozemek bude řešen z obytné ulice. Ulice je napojena na 

místní komunikaci. Vjezd na pozemek bude řešen přes posuvnou bránu v šířce pro jeden 

osobní automobil. Zpevněná plocha za branou bude řešena z kamenné (pískovcové) dlažby. 

Vedle brány bude umístěna branka pro přístup pěších na pozemek. Chodník bude součástí 
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zpevněného povrchu krytého stání. Dům je směrem ke vstupu na pozemek (severovýchod) a 

fasádou do ulice proveden s minimálním počtem oken a spíše nepřístupnou formou jako 

ochrana obyvatel v domě. Oplocení pozemku z této ulice bude provedeno kamennou 

podezdívkou v kombinaci s dřevěnou prokládanou výplní. Z ostatních stran bude oplocení 

provedeno klasickým poplastovaným pletivem nebo jednoduchým dřevěným plotem. 

Zahrada, která je na jižní stranu navazuje na terasu domu. Je zde navrhnuto venkovní 

posezení a zeleň, která bude zpříjemňovat pobyt v prostorách zahrady. 

Rodinný dům 

 Forma domu je členěna dle vnitřní funkce a využití. Umístění jednotlivých místností 

bylo řešeno v návaznosti na orientaci pozemku a dispozici vůči světovým stranám. Dům je 

řešen jako dvoupodlažní - přízemí a podkroví. Zastavěná plocha domu včetně teras a 

zpevněné plochy pro kryté parkovací stání činí cca 170 m2. Vstup do domu je umístěn vedle 

technické místnosti a zároveň je pod krytým stáním, které vytváří závětří pro vstup. Na 

vstupní předsíň neboli zádveří navazuje chodba, ze které se může vcházet do koupelny či WC, 

pracovny, obývacího pokoje spojeného s kuchyní a jídelním koutem. Z obývacího pokoje 

vede schodiště do druhého podlaží. Schodiště by mělo tvořit dominantu obývacího pokoje. Na 

terasu se vstupuje z obývacího pokoje francouzskými okny. Ve druhém podlaží se nachází 

ložnice rodičů, dva dětské pokoje, koupelna a šatní místnost jako úložný prostor. 

6.7.2 Konstrukční řešení stavby 

Na betonových základových pásech a podkladové betonové desce budou provedeny 

svislé konstrukce. Vnější obvodové zdivo bude realizováno ze systémového zdiva 

POROTHERM s železobetonovým věncem v zhlaví zdi. Vnitřní dělící stěny budou 

provedeny z příčkového zdiva v systému POROTHERM. Překlady nad okenními a dveřními 

otvory budou řešeny též systémem překladů POROTHERM. Konstrukce stropu bude 

provedena z keramických nosníků POT a keramických vložek Miako ze systému 

POROTHERM. Okna a dveře budou plastové. Zasklení bude pomocí izolačních dvojskel. 

Podlaha v obytných místnostech a ložnicích bude plovoucí, laminátová. V zádveří, chodbě, 

koupelně a WC bude položena keramická dlažba. Vytápění bude realizováno tepelným 

čerpadlem. 
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Zemní práce 

Nejprve bude provedeno sejmutí ornice. Po té budou provedeny výkopové práce jako 

vyhloubení rýh pro základové pasy a rýhy pro vedení přípojek technické infrastruktury. Práce 

budou prováděny strojně, případné dočištění výkopu ručně. 

Základové konstrukce 

Základové konstrukce budou provedeny jako pásy z prostého betonu C 16/20 do 

hlouby cca 1 metru pod úroveň upraveného terénu. Pokud by základová spára zasahovala do 

násypu, je nutné základový pas prohloubit až do únosného podloží. Podkladová betonová 

deska o tl. 100 mm bude z prostého betonu C 16/20 vyztuženého kary sítí. Pod podkladovou 

deskou bude celoplošně vrstva hutněného struskového násypu o tl. 150 mm.  

Svislé konstrukce 

Nosné obvodové stěny budou provedeny jako jednovrstvé z cihel POROTHERM 40 

P+D opatřeny z vnějšího líce dvouvrstvým omítkovým systémem. Soklová část bude z cihel 

POROTHERM 30 CB s kontaktním polystyrenem tl. 50 mm a opatřeny z vnějšího líce 

soklovou Baumitovou omítkou. Zhlaví zdí bude opatřeno ŽB věncem. ŽB věnec bude 

izolován na výšku extrudovaným polystyrenem tl. 70 mm. Vnitřní nosné i nenosné příčky 

budou vyzděny z cihel POROTHERM v tloušťkách dle dokumentace a opatřeny dvouvrstvou 

vnitřní omítkou s finálním hladkým sádrovým štukem. Štíty objektu a stěny garáže budou 

obloženy dřevěným palubkovým obkladem.  

Vodorovné stropní konstrukce 

Stropy ve všech podlažích budou provedeny ze stropních prvků POROTHERM a to 

z cihelných vložek Miako a keramobetonových stropních POT nosníků. Pod nosnými 

příčkami budou uloženy snížené tvarovky a položena zesilující výztuž. 

Schodiště 

 Schodiště bude provedeno jako celodřevěné, pravotočivé, dvouramenné. Bude 

opatřeno dřevěným zábradlím výšky 1 metru. 
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Střecha  

 Střecha je navržená jako sedlová se sklonem 40°. Soustavu krovu tvoří pozednice 

(140/120), vrcholová vaznice (140/140), krokve (80/180), které jsou od sebe vzdáleny cca 900 

mm. Krokve jsou svázány kleštinami (40/160) a ztužují krov v příčném směru. Vrcholová 

vaznice je podepřena dvěma sloupky (140/140). Podélné ztužení zajišťují šikmo nabitá prkna 

na spodní straně krokví. Jako střešní krytina bude použita pálená střešní krytina Tondach. 

Veškeré oplechování bude provedeno v systému Rheinzink. Oplechování konstrukcí a dalších 

nezbytných částí střechy budou provedeny dle standartu výrobce. Střešní svody budou 

zaústěny do dešťové kanalizace. 

Výplně otvorů 

 Okna a dveře budou plastové s dekorem dřeva ve stejné barvě jako štít, který je 

obložen dřevem. Výplní bude tepelně - izolační dvojsklo.  

Podlahy 

Na podkladní betonovou desku bude provedena podlaha o skladbě: hydroizolace, 

tepelná izolace ze stabilizovaného polystyrenu, separační PE fólie, cementový potěr. Pochozí 

vrstva podlah v obytných místnostech bude plovoucí laminátová podlaha. Ve vnitřních 

prostorách jako kuchyň, chodba, koupelna, WC a zádveří bude položena keramická dlažba.  

Omítky 

Pro vnitřní omítky na zděné konstrukce bude použita štuková vápenná omítka. 

Štuková vrstva se nanáší v tl. 2 - 5 mm z jemné vápenné malty. Venkovní omítky budou 

provedeny dle technologie POROTHERM a to, omítka POROTHERM TO (tepelně - izolační 

omítka) tl. 30 mm a omítka POROTHERM UNIVERSAL (ruční omítka) tl. 5 mm. Povrchy 

stěn v koupelně budou opatřeny keramickým obkladem lepeným vodovzdorným lepidlem a 

částečně výmalbou. Část zdi za kuchyňskou linkou mezi pracovní deskou a skříňkami bude 

obložena keramickým obkladem. 

Klempířské konstrukce 

 Veškeré klempířské konstrukce budou z titanzinkového plechu tl. 0,7 mm. 
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Zásobování vodou 

 Napojení vodovodní přípojky na navrhovanou vodovodní síť v daném území bude 

v místě určeném správou vodovodu a kanalizace. 

Kanalizace 

 Z důvodu absence splaškové kanalizace v obci a zároveň v řešeném území bude u 

rodinného domu realizovaná domovní čistírna odpadních vod. Předčištěná voda se pak bude 

vypouštět do navrhované dešťové kanalizace, která je zaústěna do vodoteče v dané lokalitě. 

Elektrická energie 

 Přípojka elektrické energie bude provedena napojením na nově navržené venkovní 

vedení el. energie. Provozovatel elektrické sítě bude ČEZ Distribuce a.s., který je tedy 

povinen zajistit dodávku el. energie. 

Vytápění a ohřev TUV 

 Vytápění a ohřev vody rodinného domu bude provedeno pomocí tepelného čerpadla 

typu vzduch/voda. Energie se získává přímo ze vzduchu pomocí venkovní vzduchové 

jednotky. Ta je propojena s vnitřním tepelným čerpadlem okruhem plněným nemrznoucí 

směsí. Tepelné čerpadlo využívající vzduch dokáže zhodnotit nízkopotenciální energii 

obsaženou ve venkovním vzduchu až do jeho teploty -20 C, takže zajišťují přísun tepla 

v průběhu celého roku. Dle doporučení výrobce bude vnější jednotka umístěna na jižní 

slunečné straně rodinného domu, tedy na venkovní straně za zdí technické místnosti. Tepelné 

čerpadlo s dalšími komponenty bude umístěno v technické místnosti. 

 

Obr. 14 Tepelné čerpadlo Typu vzduch/voda, zdroj www.iexton.cz 
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7. CENOVÝ PROPOČET 

7.1 Způsob stanovení cen orientačního propočtu 

Ekonomická náročnost studie je stanovena na základě orientačního propočtu. Pro 

propočet byly použity Orientační ceny rozpočtových ukazatelů stavebních objektů dle 

měrných jednotek objektů pro rok 2010 a ceny stanovené výrobcem určitých prvků použitých 

v návrhu. Tyto ceny jsou pak čerpány z internetových stránek daného výrobce. 

Do propočtu jsou zahrnuty ceny za nové komunikace, výstavba rodinných domů, 

vybudování nových inženýrských sítí, mobiliář, herní prvky, výsadba stromů a keřů včetně 

zatravnění. 

7.2 Cenový propočet 

Objekty 
Obestavěný Cena za MJ Celková cena 

prostor [m3] [Kč/m3] [Kč] 

Rodinný dům (27) 510          5 020           69 125 400    
CELKEM            69 125 400    

Komunikace Plocha [m2] 
Cena za MJ Celková cena 

[Kč/m2] [Kč] 

Asfaltové            2 145             2 161             4 635 345    
Dlážděné            1 230                777                955 710    
Chodníky               840                777                652 680    
CELKEM              6 243 735    

Inženýrské sítě Délka [m, ks] 
Cena za MJ Celková cena 

[Kč/m, ks] [Kč] 

Vodovod DN 80               646             2 442             1 577 532    
Vodovodní přípojka DN 32               240             1 250                300 000    
Kanalizace DN 250               315             5 400             1 701 000    
Kanalizace DN 300                 75             5 988                449 100    
Kanalizace DN 350               100             6 540                654 000    
Kanal. přípojka DN 150               225             4 215                948 375    
Trafostanice 350 kVA                   1         684 000                684 000    
Elektrické vedení 0,4 kV               856                910                778 960    
Veřejné osvětlení               916             1 264             1 157 824    
DČOV                 25           55 000             1 375 000    
CELKEM              9 625 791    
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Ostatní 
Plocha [m2, 

ks] 
Cena za MJ Celková cena 

[Kč/m2, ks] [Kč] 

Zatravnění věřejných ploch            8 240                 523             4 309 520    
Výsadba stromů                 80                 470                  37 600    
Výsadba keřů               150                 120                  18 000    
Lavička                 36              3 200                115 200    
Odpadkový koš                   5                 730                    3 650    
Stojan na kola                   2              1 100                    2 200    
Multifunkční hřiště               350              1 250                437 500    
Volejbalové hřiště               300              1 370                411 000    
Herní prvky                  10            11 700                117 000    
CELKEM              5 451 670    

CELKEM     90 446 596 Kč  

Náklady na umístění stavby: 5% z celkové ceny       4 522 330 Kč  
Projektové a inženýrské práce: 8% z celkové ceny       7 235 728 Kč  
Rozpočtová rezerva 7% z celkové ceny       6 331 262 Kč  

CELKEM       108 535 915 Kč  
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8. PRŮVODNÍ A TECHNICKÁ ZPRÁVA 

dle přílohy č. 4 k vyhlášce č. 503/2006 Sb., obsah a rozsah dokumentace k žádosti o 

vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení (DUR) nebo rozhodnutí o změně 

stavby a o změně vlivu stavby na využití území 

 

A. Úvodní údaje  

Identifikační údaje o žadateli a zpracovateli dokumentace, označení stavby a pozemku. 

Název stavby:  Územní studie části obce Řetová určené k zástavbě rodinnými domy 

Místo stavby:  Řetová, parc. číslo 612/29, 561 41 Řetová 

Investor:   Tomáš Teplý, Hylváty 537, Ústí nad Orlicí - Hylváty 562 03 

Stupeň dokumentace: Dokumentace pro územní rozhodnutí 

Zpracovatel:   Bc. Iveta Sokolová, Řetová 96, 561 41 Řetová 

 

B. Průvodní zpráva 

1. Charakteristika území a stavebního pozemku     

 a) poloha v obci - zastavěná část - nezastavěná část 

Řešená lokalita je v nezastavěné části obce a se nachází jihozápadním směrem od 

centra obce na okraji zastavěného území obce Řetová.  

b) údaje o vydané (schválené) územně plánovací dokumentaci 

Územní plán obce Řetová byl schválen v roce 2007 

c) údaje o souladu záměru s územně plánovací dokumentací 

Umístění charakter stavby je v souladu s územně plánovací dokumentací. 
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d) údaje o splnění požadavků dotčených orgánů 

Není předmětem řešení této práce 

e) možnosti napojení stavby na veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu 

Stavba se napojuje na stávající komunikaci III/36014. Napojení na stávající 

technickou infrastrukturu se bude týkat pouze vodovodní sítě. Zbývající TI 

(kanalizace, el. energie) se bude pro stavbu nově budovat. 

f) geologická, geomorfologická a hydrogeologická charakteristika, včetně zdrojů 

nerostů a podzemních vod, území pro zvláštní zásahy do zemské kůry a poddolovaných 

území 

Geologická a hydrogeologická charakteristika území je pro daný stavební záměr 

odpovídající a nemá za následek žádné podmínky omezující nebo bránící realizaci 

stavebního záměru. Zdroje nerostů a podzemních vod se zde nevyskytují nebo nejsou 

z dostupných zdrojů informací známy. Vliv poddolování nebyl na stávajícím objektu 

určeném pro stavbu zaznamenán. 

g) poloha vůči záplavovému území 

Řešené území je mírně svažité směrem k jihovýchodu, podél hranice se stávající 

komunikací se nachází vodoteč s nízkým průtokem vody, podle informací obecního 

úřadu, zde k záplavám nedochází.  

h) druhy a parcelní čísla dotčených pozemků podle katastru nemovitostí 

Tab. 4 Druhy dotčených pozemků 

Pozemky 

Parcela  Výměra [m2] Druh pozemku Vlastnické právo 

612/1 157058 orná půda  Pozemkový fond ČR 

612/20 241  orná půda  Chaloupka Libor, Řetová 321, 

Řetová 561 41 

612/21 165  orná půda  Kovář Lubomír, Řetová 317,  



 

53 
 

612/22 143  orná půda  Broulík Bedřich, Řetová 316,  

Řetová 561 41 

612/23 130  orná půda  Voleský Luboš, Řetová 314,  

Řetová 561 41 

612/10  495  zahrada  Freudlová Kateřina, Řetová 199, 

       Řetová 651 41 

1467/1  26312  silnice   Správa a údržba silnic Pardubického kraje 

 

i) přístup na stavební pozemek po dobu výstavby, popřípadě přístupové trasy 

Přístup na staveniště bude ze silnice třetí třídy číslo III/36014. 

j) zajištění vody a energií po dobu výstavby 

Voda a energie budou po dobu výstavby zajištěny investorem, který je zároveň 

zhotovitelem stavby. 

2. Základní charakteristika stavby a jejího užívání 

 a) účel užívání stavby 

 Stavba je provedena za účelem bydlení. 

 b) trvalá nebo dočasná stavba 

 Jedná se o stavbu trvalou. 

 c) novostavba nebo změna dokončené stavby 

 Jedná se o novostavbu. 

 d) etapizace výstavby 

V první etapě dojde k vybudování technické a dopravní infrastruktury. Druhá část 

obsahuje výstavbu jednotlivých rodinných domů. Další etapa zahrnuje realizace hřiště, 

úprava terénu a výsadba stromů a keřů. 
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3. Orientační údaje stavby 

a) základní údaje o kapacitě stavby (počet účelových jednotek, jejich velikosti, užitkové 

plochy, obestavěné prostory, zastavěné plochy apod. 

- celková plocha řešeného území: cca 35250 m2 

- počet účelových jednotek: 27 rodinných domů 

- velikost pozemků: 503 - 1015 m2 

- velikost RD: 120 - 190 m2 

b) celková bilance nároků všech druhů energií, tepla a teplé užitkové vody 

Stanovení celkové bilance nároků energií, tepla a teplé užitkové vody není předmětem 

řešení této práce. 

c) celková spotřeba vody (z toho pro technologii) 

Spotřeba vody pro jeden RD se 4 osoby/byt je předpokládána 1,72 l/s. 

d) odborný odhad množství splaškových a dešťových vod  

Maximální průtok kanalizace v řešeném území se předpokládá 90,663 l/s. 

e) požadavky na kapacity veřejných sítí komunikačních vedení veřejné komunikační 

sítě 

Nejsou předmětem řešení této práce. 

f) požadavky na kapacity elektronického komunikačního zařízení veřejné komunikační 

sítě 

Nejsou předmětem řešení této práce. 

g) předpokládané zahájení výstavby 

Předpokládaný termín zahájení výstavby je 1. května 2014. 

h) předpokládaná lhůta výstavby 

Předpokládaná doba výstavby je 12 měsíců. 
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C. Souhrnná technická zpráva 

1. Popis stavby 

 a) zdůvodnění výběru stavebního pozemku 

Pozemek byl vybrán z důvodu znalosti prostředí investorem stavby. Pozemek je dobře 

přístupný automobilem po místní komunikaci na ulici, je vhodně umístěn vzhledem k 

docházkovým vzdálenostem ke službám občanského vybavení obci. Dalším důvodem 

byl zvyšující se zájem o bydlení v rodinných domech v klidném prostředí. 

b) zhodnocení staveniště 

Staveniště se nachází na dobře přístupném místě s napojením ze stávající komunikace.  

c) zásady urbanistického, architektonického a výtvarného řešení 

Zástavba rodinných domů respektuje charakter vesnice. Rodinné domy budou spíše 

dvoupodlažní se sedlovou střechou a přistavěnou garáží. Urbanistický návrh je 

podrobněji popsán v bodě 6.1.2 Urbanistický návrh varianty „B“ v této práci.  

d) zásady technického řešení (zejména řešení dispozičního, stavebního, 

technologického a provozního) 

Konstrukční řešení rodinného domu je podrobněji popsáno v bodě 6.7 Návrh 

rodinného domu v této práci. Jeho technologické části odpovídají příslušným 

vyhláškám a požadavkům Českých státních norem. 

e) zdůvodnění navrženého řešení stavby z hlediska dodržení příslušných obecných 

požadavků na výstavbu 

Veškeré návrhy odpovídají platné legislativě, požárně bezpečnostním a hygienickým 

předpisům a Českým technickým normám. 

f) u změn stávajících staveb údaje o jejich současném stavu; závěry stavebně 

technického průzkumu, případně stavebně historického a výsledky statického posouzení 

nosných konstrukcí. 

Pro výstavbu bude proveden inženýrsko-geologický a hydrogeologický průzkum. 

Stavby budou posuzovány na únosnost základové spáry. 
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2. Stanovení podmínek pro přípravu výstavby 

 a) údaje o provedených a navrhovaných průzkumech, známé geologické a 

hydrogeologické podmínky stavebního pozemku 

Na stavebním pozemku byly provedeny hydrogeologické průzkumy a v jejich závěrech 

nebyla zmínka o nežádoucích vlivech na základovou spáru. V případě potřeby a nejasností 

bude před začátkem stavebních prací provedeno několik geologických sond pro určení 

dodatečné únosnosti podloží. 

b) údaje o ochranných pásmech a hranicích chráněných území dotčených výstavbou se 

zvláštním zřetelem na stavby, které jsou kulturními památkami nebo nejsou kulturními 

památkami, ale jsou v památkových rezervacích nebo památkových zónách a s 

uvedením způsobu jejich ochrany 

Pozemek je ovlivněn ochranným pásmem sdělovacího kabelu a ochranným pásmem 

místní vodoteče. Na výstavbu se nevztahuje památková péče. 

 c) uvedení požadavků na asanace, bourací práce a kácení porostů 

Nejsou známy žádné požadavky. 

d) požadavky na zábory zemědělského půdního fondu a pozemků určených k plnění 

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

trvalé 

Pozemek bude vyňat ze zemědělského půdního fondu dle elaborátu pro vynětí ze ZPF, 

který bude vypracován. 

e) uvedení územně technických podmínek dotčeného území a podmínek koordinace 

výstavby, zejména z hledisek příjezdů na stavební pozemek, případných přeložek 

inženýrských sítí, napojení stavební pozemek na zdroje vody a energií a odvodnění 

stavebního pozemku 

Stavebního pozemku se bude na zdroje vody napojovat ze stávajícího vodovodního řadu 

v obci. Přeložky inženýrských sítí nejsou nutné. Příjezd na stavební pozemek bude ze 

stávající komunikace III/36014. Odvodnění stavebního pozemku bude pomocí dešťové 

kanalizace. Poblíž řešeného území bude vybudována nová trafostanice, ze které povede 

napojení daného území. 

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

požadavcích na přísun nebo deponie zeminy, požadavky na venkovní a sadové úpravy. 

Část výkopku se bude deponovat na stavebním pozemku a dále s ním bude nakládat při 

závěrečných terénních úpravách a zbylý výkopek se odveze na skládku. 
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3. Základní údaje o provozu, popřípadě výrobním programu a technologii 

 a) popis navrhovaného provozu, popřípadě výrobního programu 

 Bez výrobního programu, provoz bude řízen obyvateli. 

b) předpokládané kapacity provozu a výroby 

Kapacita jednotlivých domů se bude odvíjet od velikosti domů. 

c) popis technologií, výrobního programu, popřípadě manipulace s materiálem, 

vnitřního i vnějšího dopravního řešení, systému skladování a pomocných provozů 

Není předmětem řešení této práce. 

d) návrh řešení dopravy v klidu 

Viz výkresová dokumentace - Návrh dopravního řešení. 

g) odhad potřeby materiálů, surovin 

Není předmětem řešení této práce. 

h) řešení likvidace odpadů nebo jejich využití (recyklace apod.), řešení likvidace 

splaškových a dešťových vod 

Pro likvidaci splaškových a dešťových vod je v řešeném území navrhnuta jednotná 

soustava, která je zaústěna do místní vodoteče. Likvidace tuhého odpadu je řešena 

firmou Ekola České Libchavy.  

g) odhad potřeby vody a energií pro výrobu 

Bez výroby. 

h) řešení ochrany ovzduší 

Stavba nebude produkovat žádné látky negativně ovlivňující ovzduší. 

i) řešení ochrany proti hluku 

Ochrana proti hluku je řešena pomocí stromů a keřů, jedná se o provoz s nízkou 

hlučností. 

j) řešení ochrany stavby před vniknutím nepovolaných osob 

Pro jednotlivé rodinné domy je navrženo oplocení celého pozemku. 

4. Zásady zajištění požární ochrany staveb 

Stručný popis koncepce požární bezpečnosti z hlediska předpokládaného stavebního 

řešení a způsobu využití stavby: 

1. řešení odstupových vzdáleností a vymezení požárně nebezpečného prostoru 

Při návrhu rodinných domů byly dodrženy minimální odstupové vzdálenosti a splňují 

tak požadavky na požární bezpečnost.  
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2. řešení evakuace osob a zvířat 

Není předmětem řešení této práce. 

3. navržení zdrojů požární vody, popřípadě jiných hasebních látek 

Požární voda bude odebírána z nově vybudovaných požárních hydrantů, viz výkresová 

dokumentace - Návrh vodovodu. 

4. vybavení stavby vyhrazenými požárně bezpečnostními zařízeními 

Stavba bude vybavena hasícími prostředky dle požadavků protipožární ochrany. 

5. řešení přístupových komunikací a nástupních ploch pro požární techniku 

Komunikace jsou navrženy na šířku 3,5 metru, která zajišťuje průjezd hasičských aut.  

6. zabezpečení stavby či území stavbou požární ochrany, pokud to odůvodňují 

požadavky na záchranné a likvidační práce nebo ochranu obyvatelstva 

Stavbu požární ochrany není důvod navrhovat. 

5. Zajištění bezpečnosti provozu stavby při jejím užívání 

Pro eliminaci vzniku možných havarijních situací je nutno dodržet bezpečnostní 

opatření vyplývající z příslušných právních předpisů a norem. Veškeré navržené 

stavební objekty a technologická zařízení budou navrženy a provedeny v souladu 

s technologickými předpisy výrobců a opatřeny certifikačními listy o bezpečnosti 

provozu instalovaných zařízení. 

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

orientace 

Zásady řešení komunikací, ploch a objektů z hlediska užívání a přístupnosti pohybově 

a zrakově postižených. 

Návrh řešení pro užívání stavby osobami s omezenou schopností pohybu a orientace 

se řídí vyhláškou 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečující 

bezbariérové užívání staveb. Bezbariérové jsou řešeny komunikace pro pěší, přechody, 

místa pro přecházení, autobusová zastávka. 

7. Popis vlivu stavby na životní prostředí a ochranu zvláštních zájmů 

 a) řešení vlivu stavby, provozu nebo výroby na zdraví osob nebo na životní prostředí, 

popřípadě provedení opatření k odstranění nebo minimalizaci negativních účinků 

Stavba svým charakterem neovlivní negativně okolní životní prostředí. 

b) řešení ochrany přírody a krajiny nebo vodních zdrojů a léčebných pramenů 

Ochrana přírody a krajiny se bude řídit podle platných vyhlášek a zákonů. 
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c) návrh ochranných a bezpečnostních pásem vyplývajících z charakteru realizované 

stavby 

Ochranná pásma jsou součástí návrhu technické infrastruktury. 

8. Návrh řešení ochrany stavby před negativními účinky vnějšího prostředí 

 a) povodně 

Nejsou nutné zvláštní opatření proti povodním. 

b) sesuvy půdy 

Vzhledem k umístění stavby na mírně svažitém terénu není třeba předpokládat 

jakékoliv sesuvy půdy. 

c) poddolování 

Dle sond a podkladových materiálů inženýrsko-geologického průzkumu není dané 

území dotčeno důlní činností. Poddolování tudíž nelze předpokládat. 

d) seizmicita 

Daná oblast nepředstavuje pro daný charakter stavby zvýšené seizmické ohrožení. 

e) radon 

Provedený radonový průzkum stanovuje pro daný pozemek nízký radonový index. 

 Proto budou provedena běžná opatření odpovídající ochraně staveb před účinky 

nízkého radonového rizika. 

f) hluk v chráněném venkovním prostoru a chráněném venkovním prostoru stavby 

Navržen pás vyšší zeleně. 

9. Civilní ochrana 

a) opatření vyplývající z požadavků civilní ochrany na využití staveb k ochraně 

obyvatelstva. 

Není předmětem řešení této práce. 

b) řešení zásad prevence závažných havárií 

Není předmětem řešení této práce. 

c) zóny havarijního plánování 

Není předmětem řešení této práce. 

D. Výkresová dokumentace  

 Výkresová dokumentace viz Seznam výkresové dokumentace. 
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E. Dokladová část  

a) zpráva o zapracování závazných stanovisek dotčených orgánů, stanovisek vlastníků 

veřejné dopravní a technické infrastruktury, popř. vyjádření účastníků řízení 

Veškerá stanoviska dotčených orgánů jsou zapracována do této práce. 

b) závazná stanoviska dotčených orgánů 

Viz příloha č. 1 

c) stanoviska vlastníků veřejné dopravní a technické infrastruktury 

Viz příloha č. 1 

d) případná vyjádření účastníků řízení 

Není předmětem řešení této práce. 
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9. ZÁVĚR 

 Cílem diplomové práce bylo navrhnout řešení využití území v obci Řetová určené pro 

zástavbu rodinnými domy. Byly navrženy dvě varianty urbanistického řešení, z nich byla 

vybrána ta vhodnější varianta pro podrobnější zpracování. Byla zde navržena dopravní a 

technická infrastruktura a rozparcelování daného území. Dále zde bylo řešeno hřiště a 

příslušný mobiliář. Na jednom zvoleném pozemku byl proveden návrh rodinného domu. 

 Podrobněji byla zpracována varianta „B“a to z toho důvodu, že řešené území svým 

uspořádáním lépe zapadá a jednoduše navazuje na okolní zástavbu obce. Také navržená 

dopravní infrastruktura v této variantě se jeví jako plynulejší, než je tomu v prvním návrhu. 

 Domnívám se, že jsem se s daným tématem a s tím související problematikou 

vypořádala v rámci svých vědomostí dobře a že byly dodrženy podmínky stanovené pro 

vypracování podle požadavků technických norem, vyhlášek či zákonů.   
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