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1. Úvod 
 

Úkolem této bakalářské práce je zhotovení územní studie lokality jižního svahu v obci 

Lupenice, v Královéhradeckém kraji. Tato práce bude zpracována na základě daných kritérií, 

která se k tomuto území vážou z územně plánovací dokumentace. Územní plán obce 

stanovuje nezbytné vypracování územní studie do roku 2017 pro funkční využití řešeného 

území.  

 

Tato práce bude obsahovat dvě varianty urbanistického řešení, vhodnější varianta bude 

dále zpracována. Upřednostněné řešení bude specifikovat urbanistické poměry, jako je způsob 

rozvržení, druh a počet vystavěných objektů.  Dále bude specifikovat dopravní a technickou 

infrastrukturu, doplněnou o veřejný mobiliář a městskou zeleň. 

 

Řešená lokalita se nachází ve střední části obce, při jejím severním okraji. Jedná se o 

jižní svah, který je v horní části zploštělý až vodorovný. Platný územní plán obce označuje 

toto území značkou Z12 a uvádí rozlohu 4.99 ha, území je možno využít pro bydlení 

v rodinných domech s jedním nadzemním podlažím a podkrovím, dále v bytových domech se 

dvěma nadzemními podlažími a podkrovím.  
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2. Teoretická východiska 
 

Teoretická část vysvětluje základní význam pojmů, které se vyskytují v této bakalářské 

práci a jsou běžně používány v územním plánování. 

 
 

2.1 Základní terminologie 
 

2.1.1. Urbanismus 

Považuje se za vědní obor, který však má zvláštnost v tom, že některé urbanistické 

počiny se současně považují za umění, resp. umělecká díla, protože urbanismus řeší nejen 

problémy technické, ale i výtvarné a estetické. Obsahuje metody, postupy a činnosti 

harmonickému usměrnění lidského osídlení. Tento obor lidské činnosti vychází velkou měrou 

z architektury. Využívá se při řešení problémů zástavby měst, obcí a krajiny, často jako 

nástroj v zemním plánování. [1] 

 

2.1.2. Limity území  
Limity využití území patří mezi nejdůležitější činnosti územního plánování. Působí 

jako omezení činnosti a ovlivňují rozvoj města. Podle charakteru lze limity rozdělit na: 

ochranná pásma stanovená obecně závaznými právními předpisy, ochranná pásma a chráněná 

území vyhlášená orgány státní správy, stanovená záplavová území a limity, které vycházejí z 

charakteru řešeného území, přírodního potenciálu a historického vývoje území. [2]  

 

2.1.3.  Ochranná pásma  
Ochranné pásmo má za úkol ochránit stavbu, zařízení nebo pozemek před 

nežádoucími vlivy okolí nebo chránit okolí stavby, pozemku nebo zařízení před jejich 

vlastními negativními účinky. [2] 
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2.1.4. Občanská vybavenost  
Plochy občanského vybavení se obvykle samostatně vymezují za účelem zajištění 

podmínek pro přiměřené umístění, dostupnost a využívání staveb občanského vybavení a k 

zajištění podmínek pro jejich užívání v souladu s jejich účelem. [3] 

 

2.1.5. Urbanizace 

Proces koncentrace obyvatelstva do měst. Urbanizace byla způsobena zejména 

technologickým pokrokem a procesem industrializace (nabídka pracovních příležitostí ve 

městech) a společenskou změnou přechodu od feudálního ke kapitalistickému společenskému 

řádu, zejména zrušením nevolnictví (umožnění migrace do měst). [4] 

 

2.1.6.  Územní plán 
V zásadě jde o vytvořený projekt záměru jak uspořádat území v budoucích letech. 

Konkrétně obsahuje určení ploch v území k využití rozlišenému podle hlavních účelů, tzv. 

např. výškové zónování zástavby, prostorová ochranná pásma. Dále obsahuje řešení 

podzemních i nadzemních inženýrských sítí a objektů. Územní plán se skládá z grafické a 

textové části. [1] 

 

2.1.7. 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. Pořizovatel 

pořizuje územní studii v případech, kdy je to uloženo územně plánovací dokumentací, z 

vlastního nebo jiného podnětu. V zadání územní studie určí pořizovatel její obsah, rozsah, cíle 

a účel. [2] 

 

2.1.8. Územně plánovací dokumentace 
Územně plánovací podklady tvoří územně analytické podklady, které zjišťují a 

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

území; slouží jako podklad k pořizování politiky územního rozvoje, územně plánovací 

dokumentace, jejich změně a pro rozhodování v území. [2] 
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2.1.9. Udržitelný rozvoj 
Pojem udržitelný rozvoj zřejmě poprvé použili v knize Meze růstu (Limits of Growth) 

autoři Donella a Dennis Meadowsovi a William Behrens v roce 1972, ale v textech o 

urbanismu a architektuře se běžně začal užívat teprve na počátku 90. let 20. století. V této 

době se ustálila dnes všeobecně přijímaná definice, nyní přejatá i do našeho stavebního 

zákona, podle níž udržitelný rozvoj uspokojuje potřeby současné generace, aniž by ohrožoval 

podmínky života budoucích generací. Udržitelný rozvoj území spočívá ve vyváženém vztahu 

podmínek pro příznivé přírodní prostředí, pro hospodářský rozvoj a pro soudržnost 

společenství obyvatel území. [4] 

 

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

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

spojnice lomových bodů stávajících hranic nebo bodů na těchto hranicích. Do zastavěného 

území se zahrnují pozemky v intravilánu, s výjimkou vinic, chmelnic, pozemků zemědělské 

půdy určených pro zajišťování speciální zemědělské výroby (zahradnictví) nebo pozemků 

přiléhajících k hranici intravilánu navrácených do orné půdy nebo do lesních pozemků, a dále 

pozemky vně intravilánu, a to: 

a) zastavěné stavební pozemky, 

b) stavební proluky, 

c) pozemní komunikace nebo jejich části, ze kterých jsou vjezdy na ostatní pozemky       

zastavěného území, 

d) ostatní veřejná prostranství, 

e) další pozemky, které jsou obklopeny ostatními pozemky zastavěného území, s 

výjimkou pozemků vinic, chmelnic a zahradnictví. [2] 

 

2.1.11. Katastrální území 

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

věcech vymezených tímto zákonem zahrnující jejich soupis, popis, jejich geometrické a 

polohové určení a zápis práv k těmto nemovitostem. 

 Katastr je zdrojem informací, které slouží 

a) k ochraně práv k nemovitostem, pro účely daní, poplatků a jiných 

obdobných peněžitých plnění, k ochraně životního prostředí, k ochraně 
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nerostného bohatství, k ochraně zájmů státní památkové péče, pro rozvoj 

území, k oceňování nemovitostí, pro účely vědecké, hospodářské a 

statistické 

b) pro tvorbu dalších informačních systémů sloužících k účelům 

uvedeným v písmenu a) [5] 

 

2.1.12. Plochy pro bydlení 
Plochy bydlení zahrnují zpravidla pozemky bytových domů, pozemky rodinných 

domů, pozemky související dopravní a technické infrastruktury a pozemky veřejných 

prostranství. Pozemky staveb pro rodinnou rekreaci lze do ploch bydlení zahrnout pouze 

tehdy, splňují-li podmínky podle § 20 odst. 4 a 5. Do ploch bydlení lze zahrnout pozemky 

souvisejícího občanského vybavení s výjimkou pozemků pro budovy obchodního prodeje o 

výměře větší než 1 000 m2. Součástí plochy bydlení mohou být pozemky dalších staveb a 

zařízení, které nesnižují kvalitu prostředí a pohodu bydlení ve vymezené ploše, jsou slučitelné 

s bydlením a slouží zejména obyvatelům v takto vymezené ploše. [3] 

 

2.1.13.  Plochy veřejných prostranství 

Plochy veřejných prostranství se obvykle samostatně vymezují za účelem zajištění 

podmínek pro přiměřené umístění, rozsah a dostupnost pozemků veřejných prostranství a k 

zajištění podmínek pro jejich užívání v souladu s jejich významem a účelem. Plochy 

veřejných prostranství zahrnují zpravidla stávající a navrhované pozemky jednotlivých druhů 

veřejných prostranství a další pozemky související dopravní a technické infrastruktury a 

občanského vybavení, slučitelné s účelem veřejných prostranství. [3] 

 

2.1.14. Odstavné a parkovací plochy  
Parkovací a odstavná stání pro osobní automobily se zřizují jako samostatné plochy 

mimo prostor místní komunikace, v samostatných stavbách podzemních i nadzemních, jako 

součásti bytového i nebytového charakteru a také jako parkovací pruhy nebo pásy v hlavním 

dopravním prostoru i přidruženém prostoru na komunikacích funkčních skupin B a C.  
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Parkovací a odstavná stání pro osobní automobily se zřizují u všech potenciálních 

zdrojů a cílů dopravy, tj. u obytných staveb, výrobních a administrativních zařízení, škol a 

zařízení občanské vybavenosti. [6] 
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3. Charakteristické údaje obce 
 
 

3.1. Základní údaje 
 

 Kraj:    Královéhradecký  

 Název obce:   Lupenice 

 Počet obyvatel:  258 

 Nadmořská výška:  330 m.n.m. 

 Rozloha:   4,42 km2 

 
 

3.2. Historie obce 
 

První písemné zmínky o existenci obce se datují kolem roku 1360. Podle kronikáře 

obce, Antonína Čecha, který čerpal od A. Sedláčka a z Ottova Naučného slovníku je první 

písemná zmínka o Lupenici až z roku 1389. Původní rozložení obce spočívalo jen v pár 

stavbách v dolní části obce, které patřily rychnovskému panství. V horní části obce se 

nacházel pouze vladycký dvůr. V roce 1559 Václav Okrouhlický z Kněnic prodal území 

Lupenice Mikuláši Pecingerovi z Bydžína. V roce 1707 se obce chopí rod Ješka Leopolda 

z Kolovrat. V majetku tohoto rodu území zůstává až do roku 1848, do skončení robotních 

povinností. Už v této době získává Lupenice dnešní podobu, co do rozlohy. Území obce se 

skládá ze tří částí, samotné Lupenice, Pohodlí a Čižin. K samotě Čižiny se váže pověst o 

pobytu císaře Karla IV. při tažení proti Mikuláši z Potštejna v roce 1338. Roku 1848 se stává 

Lupenice součástí rychnovského a černikovického panství. Od roku 1849 je Lupenice 

samostatnou obcí až do roku 1990, kdy národní výbor odsouhlasí integraci obce a stává se 

součástí města Vamberk. Svou samostatnost získává opět až v roce 1991. 

Obr. 1 - Obecní erb 
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Vysvětlení podoby obecního erbu: 

Červené pozadí má symbolizovat oheň, kterým byla zdejší krajina zúrodňována 

v prvopočátku osídlování území. Koruna v horní části erbu má připomínat nepodloženou 

pověst o pobytu Karla IV. a jeho vojska, v části obce, která se nazývá Čižiny. Počet tří lístků 

na lipové větvičce má představovat stejný počet částí obce, Pohodlí, samotnou Lupenici a 

Čižiny. Ve střední části znaku se nachází zvlněný pruh, který symbolizuje důležitý význam 

místního potoka Štědrá. 

Důležité události v obci: 

• 1895 stavba silnice, která prochází vesnicí a spojuje přilehlá města 

• 1903 výstavba nové školní budovy (dnešní obecní úřad) 

• 1910 založení sboru dobrovolných hasičů 

• 1920 založení TJ Sokol Lupenice 

• 1971 zřízení veřejného pouličního osvětlení 

• 1982 dokončení výstavby sportovního areálu v centru obce 

 

 

 

Obr.2 – Letecký snímek obce 

Obr. 2 -  Situace lokality v rámci celé ČR 
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Obr. 3- Pohled na řešené území 

 

 

3.3. Poloha obce 
 

Obec Lupenice se nachází ve Východních Čechách, v Královéhradeckém kraji. 

Krajské město Hradec Králové je vzdálené 30 km západně od řešeného území. Lupenice se 

z velké části rozprostírá podél silnice III. třídy č. 318, která spojuje přilehlá města. Obcí 

protéká potok Štědrá, který pramení v horní části obce, nazývaná Pohodlí. Průměrná 

nadmořská výška v obci je 330 m.n.m., což v kombinaci s přilehlými Orlickými horami 

způsobuje v zimním období silnější sněhové srážky.  

 

 

 

 

 

 

 

 Obr. 4 - Situace v rámci ČR 
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3.4. Ekonomika kraje 
 

Kraj se svoji plošnou rozlohou řadí na deváté místo v měřítku celé republiky. 

Ekonomika je charakteristická jednou z nejmenších nezaměstnaností ve srovnání s jinými 

kraji. Zhruba 10 km od řešeného území se nachází automobilový závod Škoda auto Kvasiny, 

kde pracuje přibližně 5.000 pracovníků. Rozšíření závodu o budovu nové svařovny 

(předpokládané dokončení 2015) přinese pracovní místo dalším 1.500 obyvatelům tohoto 

regionu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 5 - Cenová hladina bytů v Královéhradeckém kraji 

Obr. 6 - Cenová hladina bytů v Moravskoslezském kraji 



Bakalářská práce 
 

- 20 - 
 

3.5. Širší vztahy obce 
 
Automobilová doprava: 

Automobilová doprava je nejpoužívanějším dopravním prostředkem v samotné obci a 

blízkém okolí. Obcí prochází komunikace III/31810. Nejbližší napojení na dálniční síť je 

v krajském městě Hradci Králové, kde prochází dálnici s označením D11.  

 

Autobusová doprava: 

V obci se nachází dvě autobusové zastávky, přičemž jedna leží v horní části obce na 

komunikaci spojující Vamberk a Rychnov nad Kněžnou, druhá u školy v centrální části obce. 

Na těchto zastávkách staví regionální i dálkové spoje, které spojují jednotlivá krajská města. 

 

Železniční doprava: 
V obci se nenachází  železniční síť. Nejbližší vlakové nádraží je v Doudlebách nad 

Orlicí, které jsou od Lupenice vzdáleny přibližně 4 kilometry, v této stanici zastavují rovněž 

rychlíky směřující do hl. m. Prahy. 

 
Cyklistická doprava: 

V současné době není v obci zřízena žádná cyklistická stezka ani pruh vyhrazený pro 

cyklisty na komunikacích procházející obcí. Nicméně v období let 2015-2016 má být obcí 

vedená nová cyklostezky, která bude v těsné blízkosti procházet řešeným územím ze západní 

strany. Tato cyklostezka bude napojena na stezku z Rychnova nad Kněžnou, která již 

v současné době existuje. 

 

Občanská vybavenost: 

Jedinou budovou občanské vybaveností v Lupenici je školní budova, která v dnešní 

době je využívána pouze, jako obecní úřad, knihovna a tělocvična. Pro obec je též 

charakteristický rozlehlý sportovní areál s 2 tenisovými kurty a 6 volejbalovými hřišti.  

 

 

 



Bakalářská práce 
 

- 21 - 
 

3.6. Technická infrastruktura obce 
 

Zásobování vodou: 

Obec Lupenice nemá zřízený veřejný vodovod. Jednotlivé stavby jsou napojeny na své 

lokální zdroje pitné vody, buď formou kopané studny, nebo vodou jímanou z vrtu. Projekt 

veřejného vodovodu, který v současné době už existuje, počítá se zdrojem pitné vody ve 

střední části obce, v blízkosti řešeného území. 

 

Veřejná kanalizace: 

V současné době nemá obec svou kanalizační síť, odpadní vody jsou od jednotlivých 

domácností napojeny na septiky a jímky, které se pravidelně vyvážejí. Návrh kanalizační sítě 

počítá s vybudováním splaškové kanalizace, která bude svedena do čistírny odpadních vod. 

Čistírna odpadních vod se bude nacházet v dolní části obce u katastrální hranice s obcí 

Tutleky. 

 

Zásobování elektrickou energií: 

Obec Lupenice má vybudovanou svou distribuční síť napojenou na linku nadzemního 

vysokého napětí 35 kV NV 361, která je přivedena do obce z Rychnova nad Kněžnou 

nadzemním vedením 35 kv z TR 110/35. Elektrickou přenosovou soustavu obce doplňují také 

tři trafostanice, které transformují vysoké napětí pro běžné uživatele. Jedna trafostanice se 

nachází v dolní části obce, druhá u obecního úřadu a třetí v areálu zemědělského družstva. 

Katastrálním územím obce prochází dále VVN 110 kV č. 1189, č. 1190 a nadřazené soustavy 

ČR VVN 400 kV. 

 

Zásobování plynem: 

Území obce Lupenice je zásobováno středotlakým plynovodem od energetické 

společnosti RWE, nové lokality budou napojeny na současnou síť, která je do obce přivedena 

ze sousední obce Tutleky. Současné potrubí je realizované z IPe těžké řady a je navrženo 

v talkové hladině 0,3 MPa. Předpokládané využití plynu je zamýšleno pro topná média a pro 

ohřev teplé užitkové vody. V jihozápadní části k.ú. obce prochází dvě trasy VTL plynovodu 

DN 300. Jedná se o křížení plynovodu Vamberk - Rychnov n.Kn - Solnice a Častolovice -

Vamberk. 



Bakalářská práce 
 

- 22 - 
 

Telekomunikace: 

Území je napojeno na TO Hradec Králové. Obcí Lupenice prochází v severovýchodní 

části radioreléové vedení včetně jeho ochranného pásma.  
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4. Návrh řešení – Průvodní zpráva 
 
Název:   Územní studie rozvojové zóny v Lupenici 

Objednavatel:  Obecní úřad Lupenice 

Zpracoval:  Pavel Dvořáček, Lupenice, Kostelec nad Orlicí, 517 41 

 

 

4.1. Cíle řešení 
 

Cílem řešení této územní studie je navrhnout urbanistické zpracování dané lokality, 

tzn. dle zásad rozdělit území pro rodinné, řadové domy, dvojdomy a doplnit o technickou a 

dopravní infrastrukturu. Dále vymezit prostor pro veřejný mobiliář v místě nejvyšší 

koncentrace obyvatel. Prioritním smyslem řešení je vytvořit takové území, které nebude 

izolované od stávající obce, ale dojde k přirozenému propojení komunikací a vegetace s 

centrální částí obce. Zájmové území se nachází ve středové části obce Lupenice a rozloha 

území je 4,99 ha. Celé řešení bude realizováno s velkým důrazem na zásady udržitelného 

rozvoje a tím přispěje k hodnotnému růstu obce. 

 

 

4.2. Mapové podklady 
 

• Územní plán obce Lupenice 

• Katastrální mapa obce Lupenice 

• Výškopis z internetového portálu (www.cuzk.cz) 

• Polohopis z internetového portálu (www.cuzk.cz) 

• Ortofoto mapa z internetového portálu (www.cuzk.cz) 

• Vyjádření dotčených správců sítí:   -energetika, ČEZ 

-vodovody a kanalizace, AQUA servis a.s. 

-obecní úřad, veřejné osvětlení 

-telekomunikace, O2 a.s. 

-plynovodní síť, RWE 
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4.3. Poloha a stávající využití 
 

Zájmové území se nachází v centrální části obce, přičemž při jeho jižní části se počítá 

s výstavbou malé návsi, která bude vsazena mezi dvě komunikace. Z východní strany je 

území ohraničeno komunikací, která bude sloužit jako dopravní spojnice po určitou část 

obyvatel nové výstavby. Ze severní strany jsou v kontaktu pouze zemědělské plochy, které 

obhospodařuje místní zemědělské družstvo. Ze západní strany území v současné době též 

sousedí se zemědělskou půdou, nicméně v časovém horizontu dvou let dojde zde k výstavbě 

cyklostezky, která spojí obec s okresním městem Rychnov nad Kněžnou.  

Z velké většiny se řešené území nyní využívá jako zemědělská půda, čili pro realizaci 

budoucí výstavby je nutno například počítat s nutností vynětí ze zemědělského půdního 

fondu. 

 

 

4.4. Vlastníci pozemků a účel dle územního plánu 
 

Veškeré dotčené parcely leží v území, které územní plán označuje Z12 a určuje tuto 
plochu pro bydlení v rodinných domech. Parcely jsou ve vlastnictví, jak soukromém, tak ve 
vlastnictví obce, kraje či státu. 

Čísla parcelní v soukromém vlastnictví:  538, 476/1, 478, 469/2, 472/2, 472/4,    

Číslo parcelní ve vlastnictví státu:   472/1 

 
 

4.5. Funkční využití území 
 

Hlavní využití: 
Území je především určené pro bydlení v rodinných domech venkovského typu 

s příslušenstvím. 
 

Přípustné využití: 
Dále se připouští další využití, jako jsou obslužné komunikace, odstavná stání 

osobních vozidel, zklidněné komunikace a chodníky, veřejné prostranství včetně dětský hřišť, 
veřejná zeleň, staveb technické infrastruktury související s řešenou plochou, stavby pro 
individuální rekreaci. 
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Podmíněné využití: 
Rodinné domy s hospodářským zázemím, užitkovými zahradami a případným chovem 

drobného hospodářského zvířectva za podmínky, že svou kapacitou a charakterem nesníží 
kvalitu okolního obytného prostředí. 

Stavby občanské vybavenosti a služeb pro obsluhu řešeného území a zařízení, za 
podmínky že nesnižují kvalitu prostředí a pohodu bydlení ve vymezené ploše, jsou slučitelné 
s hlavním využitím a slouží zejména obyvatelům v takto vymezené ploše. Bytové domy za 
podmínky, že se bude jednat o bytové domy do 2 NP a podkroví. 

 

Nepřípustné využití: 
Stavby, zařízení a činnosti neslučitelné s hlavním, přípustným a podmíněně 

přípustným využitím podmínky prostorového uspořádání včetně základních podmínek 
ochrany krajinného rázu, stanovení rozmezí výměry pro vymezování stavebních pozemků. 

využití:   - koeficient zastavění pozemku max. 30% u novostaveb a max 60% u  

                        stávajících staveb         

-výšková hladina zástavby max. 1NP a podkroví u novostaveb a max. 2 
NP a podkroví u stávajících 

- architektonicky objekty budou ctít charakter výstavby typický pro 
řešené území 

 
 

4.6. Limity řešeného území 
 

V území se nachází celkem tři limity, kterým je třeba přizpůsobit celkový návrh území 

a nastínit různá variantní řešení, která mohou být využita při zpracování dokumentace 

k územnímu řízení pro výstavbu dopravní a technické infrastruktury. Na území se nachází 

pouze ochranná pásma inženýrských sítí, a to plynovodní sítě, vysokého napět do 35 kV a 

elektronického datového vedení. 

Při jihovýchodní hranici území je vedena STL plynovodní síť společnosti RWE 

s tlakovou hladinou 0,3 MPa, která má své ochranné pásmo 1,0 m. Tato limita samotný návrh 

žádným způsobem nelimituje, jelikož v místě existence sítě neomezuje samotnou výstavbu. Je 

třeba brát ohled na tuto síť pouze při výkopových pracích spojené s budováním ostatní 

inženýrské a dopravní infrastruktury, stejně jako při výsadbě zeleně ve veřejném prostranství. 
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Ve středové části ze severu na jih prochází VN do 35 kV č.361 společnosti ČEZ a.s., 

které svou existencí značně ovlivňuje a omezuje dispozici v území, jeho ochranné pásmo je 

stanoveno dle zákona č. 458/2000 Sb. na 7 m od osy krajních vodičů. Z této skutečnosti 

vychází 3 varianty řešení této sítě, přičemž v současné době není možné vybrat konkrétní 

z nich, jelikož není znám postoj budoucího investora a obce. První z variant je ponechat 

současnou síť a v prostoru ochranného pásma, zřídit pouze komunikace a zelený pás, tato 

možnost je na úkor soukromých parcel. Druhá varianta je též ponechat nadzemní vedení VN, 

ale po schválení správcem sítě velkou část ochranného pásma začlenit do soukromých parcel 

a opatřit věcným břemenem mezi správcem a majitelem parcely. Třetí možnost, která podle 

dosavadních informací se jeví, jako nejoptimálnější je současnou síť vložit pomocí přeložky 

do země. Tímto řešením by se ochranné pásmo zúžilo na 1 m od osy vodiče na každou stranu 

a v celková šíře ochranného pruhu pod vedením by umožnila začlenit do soukromých zahrad 

15 m2 pozemku na jednom běžném metru vedení. 

Třetí limitou v řešeném území je elektronický datové vedení společnosti O2 a.s., které 

je umístěno téměř se západní hranicí území a jeho ochranné pásmo je 1,5 m na každou stranu 

od osy vodiče. Řešením této limity je dost obdobné, jako VN procházející územím. 

Z informací, které jsou v současné době známé se nabízí 3 možné varianty řešení, přičemž bez 

postoje budoucího investora a obce není možno stanovit konečné řešení. První varianta je 

ponechat současné vedení elektronického datového vedení v místě kde leží a jeho ochranné 

pásmo ponechat, jako veřejnou zeleň. Druhou možností je po souhlasu se správcem této sítě 

dotčené území ochranným pásmem vložit do soukromých zahrad a vzájemný vztah mezi 

správcem sítě a majitelem parcely opatřit věcným břemenem. Třetí varianta, která je více 

finančně nákladnější, nicméně řeší problém komplexněji je vložit přeložku sítě a tím posunout 

vedení mimo zájmové území. 
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5. Technická zpráva 
 

 

5.1. Návrh varianty 1 
 

Tato varianta je charakteristická svým dopravním napojením, řešená lokalita je 

dopravně obsloužena dvěma oddělenými komunikacemi, které ústí na místní komunikaci v 

obci. Tato skutečnost přispívá k přirozenější zástavbě a rozptyluje dopravní zatížení ve 

špičkách. Území je omezeno ve středové části nadzemním vedením VN, které pro toto 

variantní řešení bude vloženo do země, čímž se sníží jeho ochranné pásmo a umožní vzniklý 

prostor začlenit do soukromých prostor, v samotném ochranném pásmu podzemního vedení 

jsou umístěny komunikace a chodníky. Nad rámec řešeného území se doporučuje zbudování 

bariérového chodníku v jižní části území, který by pěším umožnil výrazné zkrácení 

docházkové vzdálenosti do centra obce.   

V území je navrženo celkem 49 bytových celků, z toho 27 rodinných domů, 14 

řadových domů a 8 bytových jednotek, které jsou začleněny do dvojdomků. Jednotlivé 

parcely jsou rozděleny ve velikosti od 390 m2 do 1286 m2, největší podíl parcel v území je od 

800 m2 a více. V jižní části území, kde sklon svahu je okolo 10% jsou navrženy řadové domy 

s terasovou zahradou pro překonání terénního převýšení. Veškerá výstavba ctí dispozici ke 

světovým stranám a její čelní strany jsou rovnoběžné s přilehlou komunikací.  

Veřejná zeleň, v které je umístěno dětské hřiště se nachází v jihovýchodní části u 

místní komunikace, toto umístění využívá nepravidelných hranic řešeného území a 

nevhodnosti pro umístnění stavebních parcel. Toto prostranství bude sloužit jednak pro 

relaxaci obyvatel z řešené zástavby, ale také pro obyvatelé samotné obce. 

 

 

5.2. Návrh varianty 2 
 

Druhá varianta eliminuje vliv nadzemního vedení VN na dispozici území přeložkou a 

bude umístěno východní hranici řešeného území, a to do podzemního kabelu. Takovýmto 

řešením je možno dosáhnout volný prostor pro řešení území. Dopravní obslužnost lokality je 
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zajištěna jednotně pro celé území. Nad rámec řešeného území se doporučuje zbudování 

bariérového chodníku v jižní části území, který by pěším umožnil výrazné zkrácení 

docházkové vzdálenosti do centra obce. 

 

V území je navrženo celkem 47 bytových celků, přičemž se na území nachází 33 

rodinných a 14 řadových domů. Jednotlivé parcely jsou rozděleny ve velikosti od 547 m2 do 

1315 m2. V jižní části jsou opět navrženy řadové domy s terasovými zahradami, které 

vyrovnávají výškové rozdíly. Všechna zástavba v území ctí dispozici ke světovým stranám a 

její čelní strany jsou rovnoběžné s přilehlou komunikací. 

Veřejná zeleň, v které je umístěno dětské hřiště se nachází v jihovýchodní části u 

místní komunikace, toto umístění využívá nepravidelných hranic řešeného území a 

nevhodnosti pro umístnění stavebních parcel. Toto prostranství bude sloužit jednak pro 

relaxaci obyvatel z řešené zástavby, ale také pro obyvatelé samotné obce. 

 

 

5.3. Výběr varianty 
 

Z hlediska optimálního řešení, které zohledňuje ekonomickou, urbanistickou stránku 

řešení a další kritéria stanovena v územním plánu je zvolena pro další řešení varianta I.  

Skutečnosti, které vedou pro výběr optimálního řešení: 

I.varianta:   

• Navržené komunikace jsou o 100 m kratší  

• Plynulejší dopravní řešení 

• Umožňuje umístění sítí v středové části, kde je   

            vedeno VN 

• Podzemní přeložka VN, která kopíruje trasu  

           starého nadzemního vedení, je ekonomičtějším     

           řešením, než ve variantě II. 
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5.4. Podrobnější řešení varianty I. 
 

5.4.1. Dopravní řešení 
 

Silniční komunikace 

Celá lokalita bude nepřímo napojena na silnici III. Třídy s označením 31810, která 

prochází obcí. Pro přivedení místní komunikace k řešenému území je potřeba rozšířit 

současnou komunikaci, která má nevyhovující parametry, jejíž šíře je 3,5 m. Tato 

komunikace, která se napojuje na silnici III. Třídy 31810 je potřeba taktéž opatřit chodníky a 

potřebným vodorovným a svislým dopravním řešením, které budou v souladu s platnými 

technickými předpisy.  

Území je celé navrženo v režimu tempo 30 km/h a je dopravně napojeno ve dvou 

místech, a to v místě jihovýchodním a severovýchodním z hlediska řešeného území. Místní 

komunikace, která kopíruje jižní hranici území bude navržena jako jednosměrná pro směr od 

řešeného území. Veškeré navržené komunikace v území jsou dimenzovány v šíři 6,5 m, 

s obousměrným provozem, v místech, kde slepá komunikace je delší než 60, m je navržené 

obratiště. Funkční třída komunikace je kategorie C a její maximální dovolená rychlost je 30 

km/h. Oblouky změn směru komunikace jsou navrženy s poloměrem 6 m. Rozhledové 

poměry v řešeném území budou respektovat normu ČSN 73 6110, Projektování místních 

komunikací. 

Podélný profil komunikace převážně kopíruje terén území, v některých místech může 

být snížen pomocí terénních a stavebních úprav. Příčný profil vozovky je dvojího typu, 

v rovinatějších částech území je navržen střechovitý tvar vozovky s příčným sklonem 2,5 %. 

V místech s větším sklonem je navržen jednostranný sklon. Odvodnění je zajištěno pomocí 

obrubníkových a uličních vpustí, které jsou svedeny do navržené dešťové kanalizace. Kryt 

vozovky je navržen jako betonová zámková dlažba. Rozhledové poměry v řešeném území 

budou respektovat normu ČSN 73 6110, Projektování místních komunikací. 

Detailnější návrh dopravního řešení území je patrný z výkresu č. 8. 
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Komunikace pro pěší 

Chodníky v řešeném území jsou navrženy pouze z jedné strany přilehlé komunikace 

v šířce 2,0 m. V místech, kde je chodník přerušen jsou vloženy přechody pro chodce, které 

jsou navrženy dle ČSN 73 6110.  

Kryt chodníků je ze zámkové betonové dlažby, která je uložena na štěrkopískovém 

podloží, přesnou skladbu určí výrobce. Příčný sklon chodníku jsou 2% směrem do vozovky. 

Veškeré detailnější návrhy chodníku budou provedeny v souladu s vyhláškou č. 398/2009 Sb. 

Před započetím přípravné fáze výstavby dopravní infrastruktury je nutno ověřit podélný profil 

chodníku, musí být splněn požadavek na maximální sklon 8,33 % 

Detailnější návrh dopravního řešení území je patrné z výkresu č.8. 

 

Parkovací a odstavné stání 

Odstavování automobilů bude řešeno přímo na pozemcích domů, buď v garážovém 

stání, či volně. Parkování vozidel je zamýšleno přímo na komunikaci. 

 

5.4.2. Technická infrastruktura 
 

Kanalizace 

V obci není zřízena veřejná síť splaškové ani dešťové kanalizace proto nakládání 

s odpadními vodami bude řešeno ve variantních řešeních. Výstavba veřejné splaškové 

kanalizační sítě v obci se počítá v dalším dotačním období pro obce malého rozsahu. 

Dojde-li k výstavbě rodinných domů dříve, než bude v obci zřízena splašková 

kanalizace, bude u každého domu zřízena domácí čistírna odpadních vod a přefiltrovaná 

odpadní voda bude svedena do dešťové kanalizace. Protože se očekává s plynulou výstavbou 

RD je potřeba v průběhu výstavby zvážit, zda je ekonomicky výhodné investovat do 

splaškové kanalizace v lokalitě, v průběhu pokročilé fáze výstavby RD, protože v daný 

moment velká část domácností už bude používat své domácí čistírny odpadních vod.  

Návrh splaškové kanalizace v lokalitě se napojuje ve dvou místech na splaškovou 

kanalizaci, která bude v budoucnu vystavěna a bude odvádět splaškové vody do spodní části 

obce, kde bude zřízena ČOV. Kanalizace v řešeném území je navržena v komunikaci, revizní 
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šachty jsou navrženy maximálně po 50 m. Veškeré technické řešení týkající se ke splaškové 

kanalizace budou v souladu se zákonem č. 274/2001 Sb. O vodovodech a kanalizacích. 

Dešťová kanalizace je navržena z PE a bude odvádět dešťovou vodu z veřejných 

upravených ploch, což jsou především komunikace a chodníky, dále se bude do kanalizace 

napojovat přečištěná splašková voda z domácích čistíren odpadních vod pomocí přípojky 

DN150. Voda z komunikace bude svedena do kanalizace pomocí uličních nebo 

obrubníkových vpustí. Celé řešené území je odvodněno dvěma oddělnými kanalizačními 

soustavami, přičemž obě jsou svedeny do stejného recipientu. Veškeré technické řešení musí 

být v souladu se zákonem 274/2001 Sb. O vodovodech a kanalizacích. S důrazem na 

minimální úbytek podzemní vody a snížení rizika zvednutí hladiny v recipientu bude dešťová 

voda ze střech svedena do jednotlivých vsakovacích nádrží, kterými bude opatřený každý 

pozemek. Dešťová voda z vsakovacích nádrží se bude používat, jako užitková voda nebo díky 

přizpůsobenému podloží dojde k přirozenému vsakování na příslušném pozemku. 

Detailnější prostorové uspořádání kanalizační sítě je patrné ve výkresu č.9 

 

Veřejný vodovod  

V současné době není v obci zřízen veřejný vodovod, na který by se mohly napojit 

větve zásobující řešenou lokalitu, jeho výstavba je plánována, dle zastupitelů obce v dalším 

dotačním období pro obce malého rozsahu. Za tohoto předpokladu je nutné počítat s variantou 

absence veřejného vodovodu při první fázi výstavby a počítat s potřebou zajistit individuální 

zdroje pitné vody pro každý objekt zvlášť. 

Návrh vodovodu v lokalitě tvoří dvě oddělené soustavy, které se budou napojovat na 

obecní vodovodní síť ve dvou místech, ty se nacházejí v jihovýchodní a severovýchodní části 

lokality. Vodovodní síť bude převážně z PVC, připojení jednotlivých přípojek bude 

provedeno pomocí navrtávek. Nově navržená vodovodní síť bude doplněna požárními 

hydranty, které budou dle ČSN 73 0873 rozmístěny ve vzdálenosti 400 m od sebe. Veškerá 

technická řešení budou v souladu se zákonem 271/2001 Sb. O vodovodech a kanalizacích.  

Detailnější prostorové uspořádání vodovodní sítě je patrné z výkresu č.10 
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Zásobování plynem 

Nově navržená plynovodní síť se bude napojovat ve dvou místech na stávající síť. 

Současné STL obce je v tlakové hladině 0,3 MPa, potrubí je provedeno z IPe těžké řady. 

Rozvodny plynovodní sítě budou provedeny ve stejné tlakové hladině a materiálu. Přípojky 

jednotlivých objektů budou kolmo k pozemku, kde budou zakončeny typizovanými HUP.  V 

každém hlavním uzávěru bude umístěn uzavírací ventil a jednoduché regulační zařízení. 

Podle zákona 458/2000 Sb. při provádění jakékoliv stavební činnosti v ochranném a 

bezpečnostní pásmu plynárenských zařízení nesmí dojít k porušení tohoto zákonu. Ochranné 

pásmo NTL, STL plynovodů a přípojek je 1 m. Jakékoliv terénní změny, vysazování zeleně či 

výstavba objektů v tomto ochranném pásmu musí být nejdříve schválena provozovatelem 

plynovodní sítě. 

Detailnější prostorové uspořádání plynovodní sítě je patrné z výkresu č.10 

 

Zásobování elektrickou energií 

Pro zřízení zásobování řešeného území energickou je nutno zřídit v blízkosti severní 

hranice území trafostanici, která bude napojena na 35 kV  VN361. Toto nadzemní vedení 35 

kV bude na řešeném území vloženo do země a tím bude jeho ochranné pásmo dle zákona č. 

458/2000 Sb. sníženo na 1 m po obou stranách vodiče.  

Dle výpočtu předpokládané potřeby energické energie včetně veřejného osvětlení bude 

potřeba zbudovat na určené místo trafostanici VN/NN velikosti 250 kVA. Rozvody NN a 

veřejného osvětlení budou vedeny v chodníku.   

Detailnější prostorové uspořádání uložení NN a veřejné osvětlení je patrné z výkresu č.10 
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Návrh trafostanice 

49 rodinných domů se stupněm elektrifikace B2  

B2- elektrická energie používána pro osvětlení, drobné spotřebiče, sporák a ohřev    

TUV. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Podle počtu jednotek je navržen 1 x TS 250 kVA max. pro 52 bytových jednotek se 

stupněm elektrifikace B2. 

  

Telekomunikace 

V blízkosti západní hranice území se nachází elektronický telekomunikační vedení 

společnosti O2 a.s., které svým ochranným pásmem zachází do soukromých pozemků území. 

Podle vyjádření správce sítě v rámci územního řízení bude tato část území dořešena. 

Nejoptimálnější řešením je ochranné pásmo začlenit pomocí věcného břemene do 

soukromých parcel, v případě negativního vyjádření správce pro toto řešení, bude dle 

ekonomické výhodnosti telekomunikační vedení přeloženo nebo dojde ke zmenšení 

soukromých parcel o ochranné pásmo. 

Nová telekomunikační síť bude vložena do prostoru chodníku a dále bude napojena na 

elektronické telekomunikační vedení v západní části území.  

 

Tab. 1 - Výpočet trafostanice 
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5.4.3. Veřejná zeleň 
V současné době se na převážné části území nenachází žádná zeleň, pouze v severní 

části je ovocný sad, který pro budoucí výstavbu bude muset být odstraněn. Zbytek území je 

zemědělská louka či orná půda. 

Převážná veřejná zeleň bude koncentrovaná kolem dětského hřiště v jihovýchodní 

části území po obou stranách komunikace. Zeleň bude vysazena převážně z listnatých stromů 

o výšce 1,5-2 m, které budou doplněny o drobné keře.  

 

5.4.4. Veřejný mobiliář  
Ve veřejném prostranství se nachází dětské hřiště, které bude ohraničeno oplocením o 

rozměrech 15x10 m do výšky 1,2 m. V tomto prostoru se bude nacházet prolézací soustava 

pro děti od 4-15 let od společnosti Tomovy parky s.r.o. s označením TP1I03-208. Dále se 

bude v oploceném hřišti nacházet malovací tabule od stejné společnosti s označením TP1D00-

006 doplněna o dvě lavičky. 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
V blízkosti jihovýchodního vjezdu do lokality se budou nacházet podzemní kontejnery 

pro třídění odpadu od společnosti Reflex Zlín s.r.o. typu City Q, které budou třídit papír, plast 

a sklo. Tento systém je vsazen do připravené šachty a umožňuje vyjmutí podúrovňového 

sběrného kontejneru s odpadem technickým vozem s hydraulickou rukou. Nadzemní část 

kontejneru bude z převážné části provedena z nerezové oceli. 

Obr. 7 - Půdorys prolézaček 
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5.4.5. Veřejné osvětlení 
Veřejné osvětlení není napojeno na obecní síť, je napájeno z nově zřízené trafostanice 

v severní části území a tvoří svůj samostatný okruh s časovým spínačem. Jednotlivé lampy 

veřejného osvětlení jsou rozmístěny podél komunikace v maximální vzdálenosti 30  m vždy 

po jedné straně. Pro samotný zdroj světla je navržena LED žárovka s výkonem 38W, 

umístěna na žárově pozinkovaném ocelovém nosiči vysokém cca 4,5 m. Celá síť veřejného 

osvětlení musí dostatečně osvětlit jak komunikace, tak i přilehlé chodníky pro pěší.  

  

Obr. 8 - Podzemní kontejnery pro tříděný odpad 
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6.  Architektonický návrh zástavby 
 

Pro zástavbu rozvojové zóny v Lupenici byly zvoleny 3 druhy budov, a to rodinný 

dům, dvojdomek a řadový dům. Veškerá zástavba v území musí ctít zásady výstavby dle 

platného územního plánu obce. Územní studie navrhuje pro zástavbu lokality použít tyto 

typové domy, které bez výhrady požadavky na výstavbu splňují. 

 

 

6.1. Návrh dvojdomku 
 

Tento typový dvojdomek Nela 2.01 z Ateliéru Náš dům je dvoupodlažní s venkovním 

stáním. Každá bytová jednotka má velikost 4+1 a celkové užitné plochy 126 m2. V prvním 

nadzemním podlaží se nachází zádveří, kuchyně, záchod a obývací pokoj. V druhém 

nadzemním podlaží jsou rozmístěny dva dětské pokoje, ložnice a koupelna se záchodem. 

Fasádní obklady nejsou nezbytnou nutností, je možno tuto povrchovou úpravu nahradit 

běžnou fasádou s nátěrem.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Obr. 9 - Vizualizace dvojdomku  
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Základní technické údaje o stavbě: 

Materiál    Zděný dům, dřevostavba 

Zastavěná plocha  83, 41 m2 

Užitná plocha   126,76 m2 

Obestavěný prostor  610,00 m3 

Výška hřebene  8,09 m 

Po konzultaci s architektem je žádoucí provést úpravy tohoto typového dvojdomku, 

zejména prodloužení přesahu střechy a opatření skládanou krytinou proto, aby dům plnil 

požadavky územního plánu na bydlení venkovského typu. 

Obr. 11 - Půdorys  1.NP dvojdomku Obr. 10 - Půdorys 2.NP dvojdomku 
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6.2. Návrh rodinného domu 
 

Nejpočetněji zastoupenou stavbou pro bydlení v lokalitě je rodinný dům, 

nepředpokládá se ani to není účelem, aby veškeré stavby byly realizovány dle těchto předloh, 

nicméně mají sloužit jako určitá představa toho, co je možné v území realizovat. 

Rodinný dům František 2.02 je dvoupodlažní stavba z Ateliéru Naše domy. Jedná se o 

nepodsklepený rodinný dům se sedlovou střechou a přilehlou garáží .  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dispozice domů je rozdělena do dvou nadzemních podlaží následovně, v prvním 

nadzemním podlaží se nachází zádveří, koupelna, záchod, dva dětské pokoje, obývací pokoj, 

kuchyň a garáž. Ve druhém nadzemním podlaží je situována ložnice, koupelna, šatník a pokoj 

pro hosty. 

 

 

Obr. 12 - Vizualizace rodinného domu 
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Obr. 13 - Půdorys 1.NP rodinného domu 

Obr. 14 - Půdorys 2.NP rodinného domu 
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Základní technické údaje o stavbě: 

Materiál   Zděný dům, dřevostavba 

Zastavěná plocha  120,20 m2 

Užitná plocha   169,60 m2 

Obestavěný prostor  705,00 m3 

Výška hřebene  7,66 m 

Sklon a typ střechy  45 ̊, sedlová 

Dispozice    5 +kk3 

 
 

7.  Finanční propočet 
 

          

 

Název Měrná 

jednotka 

Cena / MJ 

 [kč bez DPH] 

Počet MJ Celkem 

[kč bez DPH] 

Bytové jednotky     

Rodinný dům ks 2800000 28 78 400 0000 Kč 

Dvojdům ks 2450000 8 19 600 0000 Kč 

Řadový dům ks 2050000 13 26 650 000 Kč 

Odkup půdy m2 310 49 000 15 190 000 Kč 

Tab. 2 - Finanční propočet pro bytové jednotky a odkup půdy 

Tab. 3 - Finanční propočet pro dopravní infrastrukturu 

Název Měrná jednotka Cena / MJ [kč bez DPH] Počet MJ Celkem [kč bez DPH] 

Dopravní infra.     

Chodníky m 8160 1006 8 208 960 Kč 

Komunikace m 1700 1040 1 768 000 Kč 

Zpevněná plocha m2 950 186 176 700 Kč 
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Tab. 4 - Finanční propočet pro technickou infrastrukturu 

 

Tab. 5 - Finanční propočet pro veřejný mobiliář 

 

Tab. 6 - Finanční propočet pro veřejnou zeleň 

Název Měrná jednotka Cena / MJ [kč bez DPH] Počet MJ Celkem [kč bez DPH] 

Technická infra.     

Splašková 
kanalizace 

m 12100 1044 12 632 400 Kč 

Dešťová 
kanalizace 

m 10500 1105 11 602 500 Kč 

Vodovod m 1450 1044 1 513 800 Kč 

Plynovod m 1240 1044 1 294 560 Kč 

Vedení NN m 1260 895 1 127 700 Kč 

Trafostanice 250 
kVA VN/NN 

ks 85000 1 85 000 Kč 

Veřejné osvětlení 
rozvod 

m 260 1083 1 364 580 Kč 

Veř. Osvětlení - 
zdroje světla 

ks 10500 30 315 000 Kč 

Sdělovací vedení m 850 902 766 700 Kč 

Název Měrná jednotka Cena / MJ [kč bez DPH] Počet MJ Celkem [kč bez DPH] 

Vybavení 

veřejných prostor 
    

Prolézačky pro 
děti 

ks 30000 1 30 000 Kč 

Kreslící tabule pro 
děti 

ks 5000 1 5 000 Kč 

Lavičky ks 3500 3 10 500 Kč 

Nadzemní 
odpadkové koše 

ks 4800 5 24 000 Kč 

Podzemní 
kontejnery 

ks 12500 3 37 500 Kč 

Oplocení m 340 46 15 640 Kč 

Název Měrná jednotka Cena / MJ [kč bez DPH] Počet MJ Celkem [kč bez DPH] 

Veřejná zeleň     

Vzrostlý strom 
cca 2 m 

ks 3400 14 47 600 Kč 
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Tab. 7 - Celkové náklady na variantu I. 

 

Cena za odkup půdy je stanovena na základě cen obdobných pozemků v řešeném 

regionu, které udávají realitní kanceláře. Pokud by byla investorem sama obec, tak by náklady 

na odkup parcel byly o něco nižší, protože část území vlastní už v současnosti, obec by řešené 

území opatřila dopravní a technickou infrastrukturou a rozprodala jednotlivé pozemky. 

V případě investice soukromého investora by se dalo předpokládat provedení výstavby včetně 

rodinných a dalších domů na klíč. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Cena celkem bez DPH 
   

180 866 140 Kč 
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8. Závěr 
 
Předmětem této bakalářské práce bylo zpracovat územní studii rozvojové zóny 

v Lupenici. Úkolem studie bylo navrhnout a prověřit možnou zástavbu v území a stanovit tak 

pro její rozvoj konkrétní podobu a komplexní technické řešení, které by umožňovalo efektivní 

rozvoj obce. Určit napojení dopravní a technické infrastruktury na již existující či budoucí 

strukturu v obce.  

V úvodu této práce jsou popsány teoretické základy urbanismu a městského 

inženýrství, které jsou v průběhu práce používány pro popis technických a odborných 

formulací. Samotné řešení práce popisuje lokalitu a širší vztahy obce a limity území. Na 

základě stanovených limit a širších poměrů v lokalitě jsou představeny dvě variantní 

urbanistické studie, z nichž je vybrána ta efektivnější pro další podrobnější zpracování. 

Vybrané urbanistické rozvržení je dále doplněno o výkres dopravní a technické infrastruktury. 

Urbanistický návrh území je zachycen na vizualizacích, které navrhují konečný vzhled 

rozvojové zón. Celý návrh pro ekonomickou náročnost realizace je doplněn o zjednodušený 

finanční propočet.  

Celá bakalářská práce je zpracovaná dle zadání a ctí technické a urbanistické 

požadavky na rozvoj území, které vyplívají ze státních norem, vyhlášek, zákonů či územního 

plánu obce. Předpoklady i cíl práce je splněn. 
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Jihovýchodní pohled na řešené území 

Pohled na vedení VN 35 kV 
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