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1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 
 

Pořizovatel: 
Městský úřad Moravská Třebová, Odbor výstavby a územního plánování 
Olomoucká 2, Moravská Třebová 
 
Žadatel : 
Město Moravská Třebová 
Nám. T.G.Masaryka č. 29 
571 01 Moravská Třebová 
 
Zhotovitel : 
Mg.A. Mikuláš Medlík, architekt 
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569 63 Lubná u Litomyšle 

 

Autorizovaný architekt 
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Mikulas.medlik@gmail.com 
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část technická a dopravní infrastruktura zpracoval: 

PROJEKTY VODAM s.r.o. 

Galašova 158, 753 01 Hranice 

Jana Bezděková 

+420 739 257 809 
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2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE 
 

2.1 Použité podklady 

- Katastrální mapa  předmětného území dle nahlížení do katastru nemovitostí CUZK (stav k 1.9.2014) 

- Zaměření jižní a západní části území v digitální podobě provedené firmou Geovap spol. s.r.o. Pardubice 

v rámci technické mapy města MT. Pro potřeby ÚS bylo provedeno zaměření zbývající části pozemku 

(VODAM Hranice na Moravě – 2014) 

- Územní plán  Moravská Třebová  

- Plán odpadového hospodářství města MT (2006)  Zpracovatel IBES sro. Praha 

- 2. úplná aktualizace ÚAP ORP Moravská Třebová 2012 

- Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Pardubického kraje 

- Projekt kanalizace (ve výstavbě) v Nádražní ulici PROJEKTY VODAM s.r.o. Hranice na Moravě 

- Konzultace řešení s vlastníky dotčených pozemků 

- Zadání Územní studie poskytnuté pořizovatelem 

 

Podklady poskytnuté správci sítí o průběhu jejich sítí a možných napojeních. 
 
- ČEZ Distribuce – rozvody elektro VN a NN (bylo projednáno napojení) 

- Technické služby města Moravská Třebová – veřejné osvětlení (bylo projednáno napojení) 

- VHOS Moravská Třebová – vodovod a kanalizace (bylo projednáno napojení) 

- Telefonica O2 – datové a telefonní rozvody (bylo projednáno napojení) 

- RWE Gas-net – rozvody zemního plynu (sítě se nenachází v dosahu území) 

- UPC ČR – kabelová televize (sítě se nenachází v dosahu území) 

- RIO Media a.s. – kabelová televize a internet (sítě se nenachází v dosahu území) 

 

         Informace a požadavky města a městského úřadu, dané oddělením ORM a stavebním Úřadem.  

Požadavky na doplnění podkladů pro další fázi dokumentace: 

- Pro další upřesnění konstrukce komunikací, náročnosti zemních prací a možnosti zasakování dešťových 

vod se doporučuje před zahájením prací na podrobnější PD realizovat hydrogeologický průzkum. V okolí 

ulice Nádražní lze předpokládat na základě zkušeností ze stavby kanalizačního řadu složité základové 

poměry.  
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2.2. DŮVODY POŘÍZENÍ ÚZEMNÍ STUDIE 

Zpracování územní studie (dále jen ÚS) pro lokalitu bydlení  Z22a bylo uloženo Územním plánem Moravská 

Třebová jako podmínka pro rozhodování o změnách v území (viz § 43 odst. 2 stavebního zákona). Zastupitelstvo 

města schválilo pořízení ÚS vydáním opatření obecné povahy Územního plánu Moravská Třebová (dále jen ÚP). 

Lhůta pro pořízení územní studie US  a  její následné vložení do evidence územně plánovací činnosti (§ 30 

stavebního zákona a příloha č. 14 vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně 

plánovací dokumentace a způsobu evidence územně plánovací činnosti v platném znění) byla stanovena do 8 let 

od vydání ÚP t.zn. do 26.10.2018. 

Schválená ÚS se stane podkladem pro rozhodování, která budou měnit využití a uspořádání řešeného území 

(územní rozhodnutí). 

 

2.3. CÍLE POŘÍZENÍ ÚZEMNÍ STUDIE 

ÚS řeší uspořádání území z hlediska optimálního využití pro výstavbu rodinných domů. Podle  s §§ 25, 30 odst. 1 

stavebního zákona je cílem územní studie, zpracovat v souladu s územním plánem a požadavky města územně 

plánovací podklad pro rozhodování v území. 

Pro výstavbu se předpokládá stanovení urbanistické koncepce se stanovením limitů tak, aby celé území bylo 

dopravně obslužné dle platných předpisů a aby celou zástavbu bylo možno napojit na sítě v plném rozsahu 

budoucího rozvoje. 

Dalšími cíli studie je také prověření využitelnosti existujících komunikací pro navrženou dopravní obslužnost a 

sladění zájmů jednotlivých majitelů nemovitostí ležících v řešeném území a zájmů města. 

Studie řeší koncepci celého vymezeného území. Pro jednotlivé etapy a další projekční fáze výstavby bude 

definována pouze potřebná část infrastruktury, jejíž realizace bude nutná pro umístění konkrétních staveb RD 

jednotlivých investorů.  

Případné spolufinancování a právní a majetkové otázky musí být projednány ve fázi územního rozhodnutí nebo 

plánovací smlouvou a nejsou touto studií řešeny. 

 

2.4. ÚDAJE O VYDANÉ ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ DOKUMENTACI 

- Územní plán  Moravská Třebová  

Dne 04.10.2010 byl zastupitelstvem města vydán územní plán Moravská Třebová opatřením obecné  

povahy č.1/2010 s nabytím účinnosti dne 26.10.2010.  

 

- Územní plán  Moravská Třebová - Změna č. 1 

Veřejné projednání návrhu Změny č. 1 územního plánu Moravská Třebová proběhlo dne 6.8.2012 na 

MěÚ Moravská Třebová. Datum vydání: 03.09.2012. Datum nabytí účinnosti: 03.10.2012 

Poznámka: Změna č.1 se netýká řešeného území. 

 

 

 

3. VYMEZENÍ A POPIS ŘEŠENÉHO ÚZEMÍ, ŠIRŠÍ VZTAHY 

3.1 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ÚZEMÍ 

 

Pardubický kraj 

Okres Svitavy 

katastrální území Moravská Třebová (k.ú. 698806) 

obec Moravská Třebová, část obce Předměstí 

pověřená obec Moravská Třebová 

obec s rozšířenou působností Moravská Třebová 

zeměpisné souřadnice: cca 49° 45′ 50″ s. š., 16° 38′ 56″ v. d. 

 

Stávající stav území 

V současné době je řešené území rozděleno do tří částí, část severní je využívána pro zemědělskou produkci 

(orná půda), střední pás pozemků je zatravněn a není nijak využíván. V jihozápadní části plochy jsou dvě stávající 

chaty a navazující zahrady. 

Území je mírně svažité směrem jižním a jihozápadním. Sklon kromě terénních rozhraní (teras) nepřesahuje na 

převážné většině plochy k zastavění 10%. 

 

 

3.2 VYMEZENÍ ŘEŠENÉHO ÚZEMÍ 

 

Řešené území se nachází severně od ulice Nádražní na rozhraní částí obce Udánky a Předměstí.  

Plocha podmíněná zpracováním ÚS je vymezena v Územním plánu M.Třebová pod označením Z22a ploše BV. 

Řešené území zahrne i nezbytné širší souvislosti vycházející z řešení dopravní a technické infrastruktury, zejména 

plochu Z22b - Nádražní ul. - sever - ZO  Plocha navržená pro zeleň - ochrannou a izolační 

Územní studie zpřesňuje hranice funkčních ploch v souvislostech a podrobnostech řešeného území, přičemž 

zadání ÚS připouští změna průběhu hranic oproti ÚP Moravská Třebová a to na základě odůvodnění 

podrobnějšího řešení .  

Zastavitelné území lokality Z22a je vymezeno graficky ve výkresech územního plánu. Z jejich digitální podoby bylo 

vymezení přeneseno do dokumentace. Kromě severního okraje je hranice řešeného území totožná s průběhem 

hranic katastru nemovitostí. Plochy severně od zastavitelného území  leží v nezastavitelném území s využitím pro 

plochy zemědělské (NZ). Z důvodů dále specifikovaných v textu (zejména ochrana proti přívalovým srážkám 

vzhledem ke sklonu pozemku) bylo řešené území po dohodě s ORM, pořizovatelem a vlastníkem pozemku 

rozšířeno o pás této nezastavitelné plochy přičleněné k vymezeným stavebním pozemkům. 

Řešené území přináleží k oblasti s krajinným typem "Krajina sídelní", přičemž leží v ploše "Krajina  s 

předpokládanou vyšší mírou urbanizace". (ZÚR PK) 

Řešené území má plochu 35 682m2 

Podrobný výčet pozemků katastru nemovitostí zasahujících  do řešeného území je uveden v příloze. 

Upozornění: V době zpracování studie probíhá v řešeném území změna číslování parcel. V důsledku toho se 

mohou některé z udávaných čísel parcel změnit. 
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3.3. ŠIRŠÍ DOPRAVNÍ VZTAHY 

 

Lokalita Z22a je komunikačně napojitelná na ulici Nádražní  a dále na účelovou zpevněnou komunikaci, která 

vychází z ulice Nádražní a obsluhuje zemědělské pozemky a vede až do obce Kunčina, komunikace nemá 

potřebné šířkové parametry pro dvoukruhovou místní komunikaci proto je na ní navržena mezi napojením 

lokality a ulicí nádražní výhybna o délce minimálně 12m. Výhledově je doporučeno, zejména po realizaci etapy 2 

její rozšíření v celém úseku vedoucím v zastavěném území. 

 

 

3.4. ŠIRŠÍ VZTAHY TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY, NAPOJOVACÍ BODY TI 

 

- Vodovod – Moravská Třebová včetně místních částí je zásobována pitnou vodou ze skupinového 

vodovodu (SV) Moravská Třebová.  

Napojení na vodovodní řad bude realizováno v ulic Nádražní ve dvou místech tak, aby bylo 

zaokruruhováno. 

 

-  Splaškové vody – V Moravské Třebové je vybudována jednotná kanalizační síť, přičemž řad v ulici 

Nádražní byl dokončen v roce 2014. Centrální čistírna odpadních vod se nachází východně Moravské 

Třebové v Linharticích. ČOV je projektována na výhled 20 070 ekvivalentních obyvatel (EO) a má 

dostatečnou volnou kapacitu pro připojení.  Lokalita bude napojena gravitačně na tento systém.  

 

- Srážkové vody - srážkové vody z veřejných prostor (komunikace a zpevněné plochy) budou v maximální 

míře zasakovány, přívalové vody budou svedeny do navrhované dešťové kanalizace a následně zaústěny 

do nové dešťové kanalizační stoky v ulici Nádražní a svedeny do Udáneckého potoka. Srážkové vody z 

vlastních rodinných domů budou výlučně zasakovány na vlastních pozemcích rodinných domků, popř. 

zčásti jímány a účelové využívány. 

 

- Elektrorozvody – lokalita bude napojena na stávající trafostanici ČEZ TS SY_1103 prostřednictvím 

navržených kabelových rozvodů. 

 

- Datové sítě a telefon – lokalitu je možno napojit na optickou síť provozovanou v ulici Nádražní Telefonica 

o2 v úsekovém rozvaděči.  

 

3.5. OCHRANNÁ PÁSMA A ZÁJMOVÁ ÚZEMÍ 

Řešené území je dotčeno ochrannými pásmy a zájmovými územími, ve kterých jsou uplatňovány specifické 

podmínky pro využití ploch a specifické zásady pro činnosti vyplývajících z ÚPO Moravská Třebová, Územně 

analytických podkladů ORP a ZÚR Pardubického kraje: 

Ochranné pásmo radiolokačního zařízení (OP RLP) - veřejné vnitrostátní letiště Staré Město - celé řešené území. 

 

Řešené území je dotčeno ochrannými pásmy vyplývající z platné legislativy: 

Seznam zranitelných oblastí - celé řešené území je zařazeno ve smyslu zák. 254/2001 Sb. v pl. znění (vodní zákon) 

a NV 252/2012 do Seznamu zranitelných oblastí; 

 

Ochranná a bezpečnostní pásma technické infrastruktury: 

Vodovod DN 100 - 1,5m od vnějšího líce stěny potrubí nebo kanalizační stoky na každou stranu 

Kanalizace splašková DN300 - 1,5m od vnějšího líce stěny potrubí nebo kanalizační stoky na každou stranu 

Nadzemní vedení VN nad 1 kV a do 35 kV včetně - 7m od krajního vodiče 

Podzemní vedení NN (VO) - 1m po obou stranách krajního kabelu 

Podzemní komunikační vedení - 1,5 m po stranách krajního vodiče 

Stožárové elektrické stanice (trafostanice) s převodem napětí z úrovně nad 1 kV a menší než 52 kV na úroveň 

nízkého napětí - 7 m, 

 

4. MAJETKOPRÁVNÍ VZTAHY 

Přehled pozemků je uveden v příloze textové části. 

5. URBANISTICKÁ KONCEPCE A USPOŘÁDÁNÍ FUNKČNÍCH PLOCH 

5.1. URBANISTICKÁ KONCEPCE 

Řešené území je kromě plochy izolační zeleně určeno převážně pro venkovské bydlení (BV)- je navržena zástavba 

izolovanými rodinnými domky nebo dvojdomky, které jsou dopravně obsluhovány z navržených místních 

obslužných komunikací. 

Využití ploch je možné výlučně v rámci hlavního a přípustného využití dle ÚP moravská Třebová, budou dodrženy 

podmínky prostorového uspořádání - viz kap. 6 a 7 textové části této územní studie, případně text ÚP Moravská 

Třebová. 

Plochy BV  jsou v celém rozsahu označeny jako zastavitelné, hranice funkčních ploch a umisťování jednotlivých 

staveb je z hlediska rozhodování v území doporučené a bude řešeno následnými stupni projektových 

dokumentací. 

Vymezení ploch veřejného prostranství - v souladu s požadavkem § 7 Vyhl. č. 501/2006 Sb. v pl. znění se 

stanovuje vymezit pro každé 2,0 ha ploch smíšených obytných s nimi související plochy veřejných prostranství v 

plošném rozsahu min. 0,1 ha. Pro plochu řešeného území 35 682 m2 je vymezeno celkem 5 740m2 ploch 

veřejných prostranství, zahrnujícící převážně plochy veřejné zeleně. Započitatelná plocha nemá charakter 

komunikace. 

 

5.2. PROSTOROVÉ USPOŘÁDÁNÍ FUNKČNÍCH PLOCH 

Řešená plocha byla rozdělena na stavební pozemky, veřejná prostranství a plochy komunikací, jejichž trasy jsou 

navrženy pro optimální dostupnost všech pozemků.  

V textu jsou pro přehlednost použity pracovní názvy pro bezejmennou komunikaci vedoucí z ulice Nádražní 

směrem na Kunčinu - dále pracovně nazývanou ulicí "Ke Kunčině" a pro tři nově navržené ulice: "Východní", 

"Severní" a "Jižní". Viz výkresová část a další popis. 

Ideální urbanistické uspořádání výstavby na jižním svahu, kdy jsou všechny pozemky přístupné ze severní části 

bylo nutno korigovat požadavky jednotlivých majitelů pozemků na velikost stavebních parcel při respektování 

vymezení zastavitelného území daného územním plánem obce (které nerespektuje vlastnické vztahy) a únosných 

proporcí navržených parcel i konfigurace terénu. V řešení byl zapotřebí zohlednit vlastnické vztahy a 

ekonomickou rentabilitu navržené výstavby, zejména dopravní infrastruktury, která výrazně ovlivňuje 
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realizovatelnost zástavby bez subvencí ze strany obce. Pozemky skupin I - IV je proto navrženo zpřístupnit dvěma 

paralelními komunikacemi spojenými  příčnou větví umístěnou na ploše izolační zeleně s ulicí Nádražní. Toto 

řešení se jevilo jako výhodnější v porovnání s ukončením komunikací obratištěm jak z hlediska realizačních 

nákladů, tak z hlediska dopravního. Parcelace je navržena tak, aby eliminovala nevyužitelné ostré úhly tvaru 

pozemků a stavební parcely byly mimo ochranné pásmo nadzemního vedení VN. 

Záměrem vlastníků pozemků 2614/1, 2614/2 a 2615 (skupina I. - IV.) je jejich rozdělení na stavební parcely.  

Vlastník pozemku 2614/1 preferuje rozdělení na menší pozemky. Plochu cca 550m2 je v dané lokalitě možné brát 

jako minimální možnou. Pozemky skupiny I. je vhodné případně také využít pro stavbu dvojdomů (hranice 

zastavění na společné hranici se neuplatní) nebo je případně při prodeji slučovat po dvou. Pozemky skupin III a IV  

jsou rozděleny na z hlediska pohody bydlení optimální velikosti cca 1000 - 1500 m2. Různé velikosti pozemků 

vytvářejí spektrum nabídky ploch. 

Vlastník pozemku 2618/1 jeho využití pro zástavbu nepředpokládá. S ohledem na dlouhodobé koncepční řešení 

celé lokality (kapacity IS a podobně) bylo ovšem i tento pozemek navrženo rozdělit na dvě parcely (V.01 a V.02) s 

možnou výstavbou - (pozemek může být i nadále využíván zemědělsky).  

Samostatnou skupinu pozemků (VI.) tvoří parcely se stávajícími rekreačními objekty 2619/4 a 2617/1 a trojice 

vlastnicky jednotných pozemků na nároží ulice Nádražní a "ulice Ke Kunčině" 2619/2 2616/2 a 2619/3. U 

pozemků s rekreačními objekty se předpokládá jejich stabilizace a další využití shodné s dnešním, nebo je možné 

na nich realizovat stavbu rodinného domu. Parcely 2619/2 2616/2 a 2619/3 je navrženo sloučit do jednoho 

stavebního pozemku pro výstavbu RD. Přípustné je také rozdělení na nejvýše dva stavební pozemky pro RD (2x 

550m2) přičemž jeden může být přístupný z ulice Nádražní společným sjezdem s pozemkem V.01 a druhý z ulice 

"Ke Kunčině".  

Malé pozemky ve vlastnictví města M.Třebová p.č. 2618/2 a 2619/5 ležící uvnitř pozemků určených k zástavbě se 

doporučuje odprodat majitelům sousedních pozemků a scelit tak pozemkovou strukturu. Jejich samostatné 

využití je nereálné a komplikují možnost oplocení a dalšího využití okolních pozemků.  

Pozemky ve vlastnictví města M.Třebová p.č. 2617/2, 2619/1, 2616/5, 2616/3 případně další ležící městské 

pozemky ležící na okraji řešeného území neodpovídají reálnému využívání ploch - poloze komunikace a oplocení, 

doporučuje se ve výhledu jejich scelení a rozdělení tak podle upravené ulice "Ke Kunčině". 

Pozemky 2616/1 a 2616/4 jsou ve vlastnictví České republiky, příslušným hospodařit s majetkem státu je Státní 

pozemkový úřad. Umístění technické a dopravní infrastruktury na těchto pozemcích bylo projednáno se SPÚ. 

Stavebník požádá SPÚ o vydání souhlasu s vynětím ze ZPF a s vydáním územního a stavebního povolení pro 

výstavbu. Po udělení souhlasu a vybudování komunikace se předpokládá bezúplatný převod ploch komunikací na 

město MT. Právní úprava umístění stavby infrastruktury na tomto pozemku musí být řešena v rámci DÚR. 

Umístění komunikací a technické infrastruktury na pozemku 2614/2, nutných pro výstavbu I. etapy bylo 

projednáno s vlastníkem tohoto pozemku (p. J.Sýs jr.) Umístění infrastruktury na této části pozemku, která leží v 

ploše izolační zeleně a je tedy nevyužitelná pro výstavbu RD vytvoří předpoklady pro napojení II. etapy výstavby 

na pozemcích vlastníka. Po udělení souhlasu a vybudování komunikace se předpokládá bezúplatný převod ploch 

komunikací na město MT. Právní úprava umístění stavby infrastruktury na tomto pozemku musí být řešena v 

rámci DÚR. 

 

Pozemky ležící na severním okraji zastavitelného území sousedí přímo s plochou zemědělskou (ornou půdou) u 

které se i nadále předpokládá její zemědělské využití. Z důvodu ochrany před přívalovými srážkami a prachovou 

zátěží spojenou s zemědělskou činností je navržen pás pozemků lemující severní okraj zastavitelného území, 

který je členěn na jednotlivé pozemky, související vždy s jednotlivými pozemky stavebními skupiny I. Během 

projednávání zadání byl dohodnut takový postup při prodeji jednotlivých stavebních pozemků, kdy související 

pozemek plochy zemědělské bude odprodán zároveň s příslušným pozemkem stavebním. Na severním okraji 

těchto zemědělských pozemků (ve výkresu označeny X..) je doporučeno  při výstavbě infrastruktury vybudovat 

nízký terénní val (do 0,5m) s vytěžené zeminy sloužící jako ochrana proti přívalovým srážkám. 

 

5.3 VYHODNOCENÍ PODMÍNEK DANÝCH ÚZEMNÍM PLÁNEM 

 

Regulativy dané územním plánem: 

 

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 (např. též některé druhy 

malovýroby), jsou slučitelné s bydlením a slouží zejména obyvatelům v takto vymezené ploše. 

- Vedení nezbytných komunikací vč. odstavných stání a garáží pro osobní auta. 

- Stavby technické infrastruktury. 

- Plochy zeleně. 

 

Nepřípustné využití: 

- Obchodní prodej o výměře větší než 1000m2. 

- Garáže pro nákladní auta a autobusy. 

 

Podmínky prostorového uspořádání vč. ochrany krajinného rázu: 

nejsou UP stanoveny 

 

 

ZELEŇ - OCHRANNÁ A IZOLAČNÍ - ZO 

Hlavní využití: 

Plochy ochranné a izolační zeleně v sídlech. 

 

Přípustné využití: 

Stavby technické a dopravní infrastruktury. 

 

Nepřípustné využití: 

Jakékoliv stavby, které by narušily hlavní využití. 

 

 

PLOCHY ZEMĚDĚLSKÉ – NZ 

Hlavní využití: 

Slouží k intenzivní zemědělské výrobě nebo jako udržovaná rezerva pro tuto funkci. 

 

Přípustné využití: 

- zemědělská prvovýroba na zemědělském půdním fondu včetně intenzivních forem, 
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- výstavba pro zemědělskou prvovýrobu – doplňková účelová výstavba (polní hnojiště, zařízení pro skladování 

siláže, pastevní areály, letní přístřešky a zařízení pro odchov dobytka, seníky, zemědělské účelové komunikace 

apod.) 

- výstavba zařízení a realizace opatření pro udržení zemědělské produkce (závlahy, 

odvodnění, apod.) a výstavba a realizace opatření na ochranu zemědělského půdního fondu (např. protierozivní 

opatření, výsadby zeleně), 

- výstavba zařízení a objektů potřebných pro pěstování speciálních zemědělských kultur (vinice, intenzivní ovocné 

sady), včetně oplocení těchto ploch, 

- realizace pastevních areálů, komerčního chovu zvěře, včetně oplocení těchto ploch, 

- pěstování biomasy, 

- scelování a dělení pozemků za účelem lepší organizace zemědělského půdního fondu, 

- úpravy vodního režimu v souladu s obecnou ochranou přírody a krajiny, 

- údržba a opravy vodohospodářských objektů na vodotečích a vodních plochách, 

- výstavba účelových komunikací, 

- výstavba inženýrských sítí včetně nezbytných technických zařízení na těchto sítích, jejichž trasování mimo zónu 

by neúměrně zvýšilo náklady na jejich realizaci. 

 

Nepřípustné využití: 

- ostatní stavby mimo stavby přípustné (nepřípustné jsou i stavby pro individuální a hromadnou rekreaci), 

- ukládání odpadů, 

- umísťování aktivit a činností, které by následně omezovaly zemědělské obhospodařování nebo by narušovaly 

organizaci půdního fondu. 

 

Navržené řešení je v souladu s územním plánem. 

Poznámka: Vymezení „záhumenků“ k přilehlým k stavebním parcelám bylo projednáno se zástupci vedení 

města a s pořizovatelem a bylo konstatováno, že takové využití je v souladu s územním plánem (spadá do 

přípustného využití „realizace opatření na ochranu zemědělského půdního fondu (např. protierozivní opatření, 

výsadby zeleně“ .  

 

Soulad s krajinným rázem a architektonická homogenita území je zajištěna závazným limitním výškovým 

omezením staveb, stanovením intenzity využití pozemků a omezením plošné zastavitelnosti pozemků RD ve 

formě stanovení koeficientu zeleně - viz kap. 6. Regulace a limity-ZÁVAZNÁ ČÁST. 

Vymezení stavebních čar, hranic zastavitelnosti ploch RD a parcelace, jsou doporučeními - viz kap. 7  Regulace a 

limity-SMĚRNÁ ČÁST. 

 

 

 

 

 

6. REGULACE A LIMITY ZÁVAZNÁ ČÁST 

Územní studie stanovuje závazné podmínky pro využití plochy řešeného území. V souladu s územním plánem 

města Moravská Třebová vymezuje v řešeném území tyto funkční plochy: 

BV 

BYDLENÍ V RODINNÝCH DOMECH - VENKOVSKÉ 

Hlavní využití: 

Plochy rodinných domů s chovatelským a pěstitelským zázemím pro samozásobení s příměsí 

nerušících obslužných funkcí místního významu. 

Přípustné využití: 

- Stavby a zařízení, které nesnižují kvalitu a pohodu bydlení ve vymezené ploše (např. též 

některé druhy malovýroby), jsou slučitelné s bydlením a slouží zejména obyvatelům v takto 

vymezené ploše. 

- Vedení nezbytných komunikací vč. odstavných stání a garáží pro osobní auta. 

- Stavby technické infrastruktury. 

- Plochy vyhrazené zeleně. 

Nepřípustné využití: 

- Obchodní prodej o výměře větší než 100m2. 

- Garáže pro nákladní auta a autobusy 

 

- výšková regulace zástavby – nejvýše dvě nadzemní podlaží včetně podkroví (tedy maximálně dvě  nadzemní 

podlažích u domů se střechou plochou, nebo s maximálně jedno  nadzemní podlaží a podkroví u domů se 

střechou se střechou sklonitou.) 

 

- intenzita využití pozemků – koeficient zastavění, tj. poměr plochy zastavěné budovami k ploše pozemku 

jednoho vlastníka v této ploše, bude činit: 

1. pro stavební parcely do plochy 600m2 maximálně 0,3 

2.pro stavební parcely nad 600 m2 maximálně 0,2 

 

- koeficient zeleně, tj. poměr plochy nezastavěné a nezpevněné k ploše pozemku jednoho vlastníka v této ploše: 

1. pro stavební parcely do plochy 600m2 minimálně 0,5 

2. pro stavební parcely nad 600 m2 minimálně 0,65 

 

DS 

PLOCHY A KORIDORY DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY ( SILNIČNÍ ) 

 

Hlavní využití: 

Pozemky místní komunikace, které nejsou zahrnuty do jiných ploch vč. 

pozemků na kterých jsou zahrnuty součásti komunikace. 

Dopravní zařízení a dopravní vybavení. 

 

Přípustné využití: 

- Doprovodná a izolační zeleň. 

- Stavby technické infrastruktury. 
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Podmíněně přípustné využití: 

- Odstavná stání pro osobní auta - vyznačená parkoviště. 

 

Nepřípustné využití: 

- Čerpací stanice pohonných hmot  

- Odstavná stání pro nákladní auta a autobusy  

- Hromadné a řadové garáže 

- odstavování a parkování vozidel - ve veřejném prostoru musí být vymezena odstavná a parkovací stání pro 

návštěvníky a příslušný počet  parkovacích a odstavných stání pro zdravotně a tělesně postižené osoby (ZTP) 

formou podélného stání podél vymezených tras komunikací. dle Vyhl. č. 398/2009 Sb. – Viz kapitola 9.2. 

DOPRAVA V KLIDU 

 

ZO 

ZELEŇ - OCHRANNÁ A IZOLAČNÍ -  

Hlavní využití: 

Plochy ochranné a izolační zeleně v sídlech. 

Přípustné využití: 

Stavby technické a dopravní infrastruktury. Drobné občanské vybavení (dětská hřiště, posezení apod..) 

Nepřípustné využití: 

Jakékoliv stavby, které by narušily hlavní využití. 

 

NZ 

PLOCHY ZEMĚDĚLSKÉ 

ve vymezené části ŘÚ mimo zastavitelné území obce je vymezena plocha pozemků pro využití jako plochy 

zemědělské (NZ) s využitím hlavním: 

- výstavba zařízení a realizace opatření pro udržení zemědělské produkce (závlahy, odvodnění, apod.) a výstavba 

a realizace opatření na ochranu zemědělského půdního fondu (např. protierozivní opatření, výsadby zeleně), 

- výstavba zařízení a objektů potřebných pro pěstování speciálních zemědělských kultur (vinice, intenzivní ovocné 

sady), včetně oplocení těchto ploch. 

 

Konkrétní rozhraní funkčních ploch může být v detailu upraveno v územním řízení. 

Vymezení veřejných prostranství viz kapitola5.1. URBANISTICKÁ KONCEPCE. 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. REGULACE A LIMITY SMĚRNÁ ČÁST 

Vzhledem k charakteru území , které přímo nenavazuje na souvislou strukturu zástavby a je odděleno od 

historického území obce Udánky výrazným terénním předělem je navržena pouze základní plošná a prostorová 

regulace navazující na územní plán. Výstavba se nebude výrazně projevovat v dálkových pohledech. Je tak možné 

vytvořit lokalitu, jejíž přidanou hodnotou bude také větší volnost výstavby umožňující užití současných 

architektonických forem. 

Zpřísnění podmínek popř. stanovení nových podmínek využití funkčních ploch nebo podmínek prostorového 

uspořádání nad rámec podmínek formulovaných územním plánem Moravská Třebová je směrné a má charakter 

doporučení: 

- objekty budou mít charakter rodinného domu – izolované rodinné domy, odstavná a parkovací stání na 

vlastním pozemku - doporučuje se  min. 1 garážové stání / 1 byt + 1 odstavné stání. Garážová stání mohou být 

realizována jako vestavěná, přistavěná k objektu ( i ve formě přístřešku ), výjimečně samostatně stojící - vše v 

rámci zastavitelné plochy pro konkrétní pozemek; 

- navržená parcelace a způsob zastavění pozemku - parcelace je orientační, vzdálenost RD od společných hranic 

pozemků RD je dána hranicí zastavění. Ta je  mezi jednotlivými parcelami je vymezena individuálně tak, aby 

respektovala optimální využití jednotlivých parcel. Minimální odstup od hranice pozemku je 2m, maximální 

ojediněle 5m.  

- hranice zastavitelnosti a omezení zastavitelnosti funkčních ploch: 

U většiny stavebních parcel je stanovena stavební čára - stavební čarou je vymezen uliční prostor, který vytváří 

hlavní hmota stavby. Těmito čarami je tedy vymezena poloha budoucího objektu s tím, že stavební čára je v 

celém rozsahu dle grafické části závazná, tzn. objekt hlavní musí stát svou uliční frontou na této čáře. Výjimka je 

umožněna pro částečné ustoupení či předstoupení (zejména pro garáže či vstupní partie objektů). Tyto části 

stavby ale nesmí tvořit převažující hmotu stavby. Připouští se výstavba garáže přímo v uliční čáře (na hranici 

pozemku). Jedná se zejména o pozemky, kde lze výhodně umístit sdružené garáže na hranicích sousedních 

pozemků, přičemž nesmí bránit ve výhledu řidičům. 

 

Vzdálenost stavební čáry od hranice pozemku v uličním prostoru se stanovuje na 6,0 m, respektive 3,0m tam, kde 

by vzhledem k tvaru a orientaci parcely stanovení většího odstupu znemožňovalo optimální umístění stavby. (Viz 

výkresová část). U některých pozemků není stavební čára stanovena. Jedná se o pozemky, které svou polohou a 

členitostí nevytvářejí souvislou řadu podél ulice a stanovení stavební čáry by zde tedy nemělo smysl.  

Dále jsou stanoveny hranice zastavění. Ty udávají hranici maximální zastavitelnosti pozemku při dodržení max. 

procenta zastavitelnosti pozemku (viz článek 6.). Hranice zastavění smí být umisťovaným objektem dosažena, ale 

nesmí být překročena směrem k hranici stavebního pozemku s výjimkou žádoucích konstrukcí a 

architektonických výrazových prvků, vymezuje max. hranici pro zastavění pozemku. Hranice zastavění mezi 

jednotlivými parcelami je vymezena individuálně tak, aby respektovala optimální využití jednotlivých parcel. 

Minimální odstup od hranice pozemku je stanoven 2m až 5m tak, aby byl zaručen celkový odstup rodinných 

domů alespoň 7m. 

 

Orientace průčelí domu musí odpovídat průběhu stavební čáry. Umístění na pozemku je dáno pouze limity 

stavební čáry, případně hranicí zastavění. Pro vzájemné odstupy staveb platí také obecně ustanovení § 25 vyhl. 

č. 501/2006 Sb. v platném znění a požárně-bezpečnostní předpisy. 
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- podlažnost a výškové hladiny zástavby – doporučuje se 1.NP+podkroví, podsklepení se vzhledem k obtížné 

možnosti odkanalizování nedoporučuje, výška hřebene střech se doporučuje na max. + 9,0 m nad upraveným 

terénem před hlavním vstupem do objektu. 

 

- typ zastřešení nebo materiálové řešení se nepředepisují. 

 

- oplocení musí být průhledné a nesmí přesáhnout výšku 1,8 m. 

 

- odstavování a parkování vozidel - pro každý RD se požadují min. 2 odstavná stání na vlastním pozemku RD 

(např. garáž+odstavné místo), ve veřejném prostoru musí být vymezena odstavná a parkovací stání pro 

návštěvníky – viz výpočet v kapitole dopravní řešení. 

 

- vymezení funkčních ploch je patrné z výkresové části studie. 

 

 

8. SOUHRNNÝ PŘEHLED NAVRHOVANÝCH KAPACIT 

Plocha řešeného území celkem…………………….........…............................................................ 35 682m2 

celkový počet parcel pro RD  

V etapě 1  ....................................................................................................................................... 13 

V etapě 2  ....................................................................................................................................... 10 

Po realizaci etap 1 a 2 a výstavbě RD na pozemcích stávajících rekreačních objektů ........................ 25 

plocha pozemků RD (všechny etapy)................................................... ................................. 21 809 m2 

komunikace + chodníky + zpevněné plochy + parking ............................................................ 8 553 m2 

plochy zeleně......................................................................................................................... 5 320 m2 

z toho specificky vymezené veřejné prostranství..................................................................... 5740 m2 

 

 

 

 

 

 

9. KONCEPCE ŘEŠENÍ DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY  

 

9.1. DOPRAVNÍ A PĚŠÍ KOMUNIKACE 

Vzhledem k charakteru lokality je zvolen v celé délce navržených komunikací režim obytné zóny, max. rychlost 20 

km/hod. V řešeném území byla po zvážení možných variant dopravní obsluhy navrženy jednosměrné místní 

komunikace doplněné v části odstavným a parkovacím pruhem.  

Výchozí řešení předpokládající napojení dvojpruhovou obousměrnou komunikací slepou s obratištěm se ukázalo 

jako nevyhovující z hlediska vyvolané komplikované investice při rozšíření stávající místní komunikace vycházející 

z Nádražní ulice směrem na Kunčinu. Navržené řešení je sice délkově náročnější, ale vzhledem k menší šíři 

komunikace budou náklady nižší a je možno umístit parkovací stání přímo u jednotlivých parcel. 

Vjezd do lokality je z ulice Nádražní komunikací ve směru jih-sever, vycházející z ulice Nádražní (pracovně 

nazvaná "ulice Východní"), která se větví do dvou komunikací jdoucích po vrstevnici západním směrem, napojené 

na ulici "Ke Kunčině", pracovně nazvané "ulice Jižní" a "ulice Severní". V úseku mezi napojením těchto 

komunikací a křižovatkou s ulicí Nádražní je navržena výhybna o délce 40m umožňující ponechat zbývající šířkově 

nevyhovující úsek "ulice Ke Kunčině" bez úprav. (Zúžený úsek o šířce cca 3,5m má délku cca 100m.) Toto řešení 

bylo projednáno s DI PČR Svitavy a ODSH MÚ Moravská Třebová.  

Optimální úprava "ulice Ke Kunčině", tedy její rozšíření na parametry dvoupruhové místní komunikace minimálně 

kategorie C3-MO8,5/40 s jednostranným chodníkem je vzhledem k nutným výrazným terénním úpravám 

uvedena v návrhu pouze jako výhledová a doporučuje se řešit ji v rámci zastavitelné plochy Z22c.  

Vjezd do obytné zóny bude v místě napojení na stávající místní komunikaci připojením komunikace š. 3,5 m s 

betonovou přídlažbou. Pojízdná šířka komunikace je tedy 4,0 m. Komunikace bude lemovaná bet. silničními 

obrubníky. Je navržena v jednotném příčném spádu 2% s tím, že obrubník v místě odvodnění bude nad niveletou 

komunikace podle vzorového příčného řezu. Z hlavní větve ulice „Východní“ odbočují téměř v pravém úhlu dvě 

komunikace š. 3,0 m rozšířené betonovou přídlažbou na pojízdnou šířku 3,5 m. Stejně jako hlavní větev, také tyto 

dvě komunikace jsou navrženy v příčném spádu 2%. Přibližně v polovině odbočných komunikací jsou navrženy 

zpomalovací směrové prvky, které umožní zajištění předepsané maximální rychlosti 20 km/hod., ke stejnému 

účelu slouží retardéry na vjezdu do zóny. Jejich konkrétní provedení bude navrženo v dalších stupních PD 

s ohledem na názor PČR-DI při zohlednění investičních hledisek a nutnosti odvodnění v podélném spádu.  

Všechny zpevněné plochy jsou navrženy z bet. zámkové pojízdné dlažby s tím, že parkovací pruhy budou odlišeny 

od pojízdné plochy jednak vodícím proužkem a jednak barevně. Vjezd do obytné zóny bude označen retardérem, 

převyšujícím niveletu povrchu komunikace max. o 2 cm a to takovým způsobem, aby byl přejezd bezpečný pro 

cyklisty. Ulice „Jižní a Severní“ budou napojeny na stávající asfaltovou komunikaci v západní části území s tím, že 

v místě napojení bude provedeno rozšíření stávající komunikace o výhybnu. Komunikace v obytné zóně budou 

označeny trvalým dopravním značení na vjezdu a výjezdu na stávající komunikace. Na vjezdu bude dopravní 

značka omezující max. rychlost na 20 km/h a označení obytná zóna. Na výjezdu bude dopravní značení konec 

obytné zóny (s významem dej přednost v jízdě) 

Pozemky se stávajícími rekreačními objekty 2619/4 a 2617/1 zůstávají přístupné stávajícími sjezdy na místní 

komunikaci. 
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Pozemky zemědělských ploch přináležejících k jednotlivým pozemkům skupiny I. jsou vzhledem k jednotnému 

vlastnictví s příslušným pozemkem přístupné přes tento stavební pozemek. 

V rámci navrženého řešení byly posouzeny rozhledové poměry komunikací v křižovatkách a sjezdech.  

Komunikace doplňují cesty „zkratky“ pro pěší v místech oblouků napojení ulic na ulici „Ke Kunčině“. Výjezd na 

přilehlý zemědělský pozemek na severním okraji území umožňuje krátký úsek účelové komunikace typu polní 

cesty zpevněné štěrkem. 

 Všechny sjezdy na komunikaci budou řešeny bezbariérově ve smyslu vyhlášky č. 398/2009 Sb. - o obecných 

technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb. 

Komunikace připojující jednotlivé RD budou mít charakter zpevněných ploch. 

Všechny sjezdy na komunikaci budou řešeny bezbariérově ve smyslu vyhlášky č. 398/2009 Sb., o obecných 

technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb. 

 

9.2. DOPRAVA V KLIDU 

Pro obytnou zónu byl provedený návrh odstavných ploch podle ČSN 73 60 56 – Odstavné a parkovací pruhy 

silničních vozidel.  Návrh rozměru je proveden pro osobní automobily standardních velikostí podle tabulky č. 1 

výše jmenované normy. Podélná vzdálenost mezi vozidly je min. 1,0 m. Šířka parkovacích stání s podélným 

řazením bude dle stejné normy 2 m včetně přídlažby. Odstupová vzdálenost od pevných překážek je normou 

stanovený min. 0,4 m. Návrh tyto podmínky splňuje. 

Výpočet počtu parkovacích stání pro obytnou zónu je níže proveden podle normy ČSN 736110 – Projektování 

místních komunikací. Podle struktury osídlení jsou komunikace dle tab. 1 řazeny do kategorie D1-zklidněné 

komunikace se smíšeným provozem (obytné zóny).  Výpočet byl provedený podle oddílu XIII. dopravní plochy – 

odstavné a parkovací plochy, na základě č. 194, kdy na jednu účelovou jednotku připadá 3,5 obyvatel.  

V projektované zóně není navržený žádný typ občanské vybavenosti. Podle tab. 19 je návrh proveden pro obytné 

okrsky pro obyvatele a to 0 % krátkodobých stání a 100% dlouhodobých stání.  

-počet obytných jednotek – 23 

-počet obyvatel podle tab. 19 na jednu účelovou jednotku – 3,5 

- počet obyvatel 23x3,5=81 

-délka 1 ks parkovacího stání dle ČSN 736056 – 4,75 m 

N=Oo x ka +Po x ka x kv  x kp x kd 

N = 23x1+23x1x0,4x0,6x0,4=23+2,3=26 ks 

26 ks x 4,75 m + 26ks x 1,0 m = 149,5 m 

Výpočet potřeby vody byl provedený na výhled 100 obyvatel, čemuž odpovídá 29 ks účel. jednotek. 

N = 29x1+29x1x0,4x0,6x0,4=23+2,3=32 ks 

32 ks x 4,75 m + 32 ks x 1,0 m = 184 m 

Celková délka podélných parkovacích pruhů je v lokalitě 337 m, což odpovídá 58 ks parkovacích míst. Návrh 

počtu parkovacích míst vyhoví podle ČSN 736110. 

Garážová a odstavná stání pro vlastní potřebu RD - min. 1 garážové stání / 1 byt + 1 odstavné stání na vlastním 

pozemku. Garážová stání mohou být realizována jako vestavěná, přistavěná k objektu RD (i ve formě přístřešku), 

výjimečně samostatně stojící - vše v rámci zastavitelné plochy pro konkrétní pozemek. 

9.3 HROMADNÁ DOPRAVA 

Nejbližší zastávkou autobusu je zastávka Moravská Třebová,,rozc.žel.st., ležící u železniční stanice Moravská 

Třebová. Zřizování nových zastávek se v souvislosti s výstavbou nepředpokládá. 

 

10. KONCEPCE ŘEŠENÍ TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY 

Řešené území a objekty bydlení budou napojeny na stávající distribuční trafostanici ČEZ-Distribuce. Koncept 

odkanalizování území a zásobování vodou je řešen v souladu s ÚP Moravská Třebová a Plánem rozvoje 

vodovodů a kanalizací Pardubického kraje. Napojení na sítě elektronických komunikací je možné přes optickou 

síť Telefonica O2. 

 

10.1. VODOVOD 

Moravská Třebová včetně místních částí je zásobována pitnou vodou ze skupinového vodovodu (SV) Moravská 
Třebová.  
Vodovod pro obytnou zónu je navržený, tak, aby bylo možno realizovat 1. etapu a  druhou etapu výstavby 

samostatně. Navrhovaný řad 1 je na základě požadavku provozovatele stávajícího vodovodu v Udánkách 

napojený ve dvou místech a tím je zaokruhován. Řad 1-1 pro 2. etapu je napojený na řad 1. Potrubí vodovodu je 

navrženo z plastového tlakového potrubí DN80, čímž vyhoví požadavkům potřeby vody pro obyvatelstvo 

v posuzované zóně a současně vyhoví požadavkům , které na něj klade norma ČSN 73 0873 Požární vodovody. 

V místech propojení jednotlivých řadů, včetně napojení na stávající vodovod, budou umístěna uzavírací sekční 

šoupata. Napojení jednotlivých nemovitostí bude provedeno na potrubí pod tlakem pomocí navrtávacích pasů 

s osazeným přípojkovým uzávěrem se zemní soupravou. Měření odběrů vody jednotlivých nemovitostí bude 

prováděno buď osazeným vodoměrem přímo v objektu, nebo v samostatné vodoměrné šachtě.  

 
- VODOVOD – řad 1 – dl. 524 m 
                               řad 1-1 – dl. 174 m 
Hydrotechnické výpočty: 
Q = 100 x 120 = 12. 000 l.den-1  = 0,14 l.s-1 

 

Potřeba požární vody - při zpracování dalších stupňů PD a konkrétní zástavby je zapotřebí provést posouzení dle 

ČSN 730873 - zásobování požární vodou.  

Ochranné režimy: 

Ochranná pásma tras TI (vodovod) - zákon č. 274/2001 Sb. v platném znění - do DN 500 mm – 1,5 m od okraje 

potrubí na každou stranu. 
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10.2. ODKANALIZOVÁNÍ 

V Moravské Třebové je vybudována jednotná kanalizační síť. Centrální čistírna odpadních vod se nachází 

východně Moravské Třebové v Linharticích. ČOV je projektována na výhled 20 070 ekvivalentních obyvatel (EO) a 

má dostatečnou rezervu. 

V části města M. Třebová Udánky je v současné době dokončován řad splaškové kanalizace, do jejíchž stávajících 

šachet bude napojena splašková kanalizace z obytné zóny. Nově navrhovaná splašková kanalizace je stejně, jako 

hlavní kanalizační stoka D (DN300) v Udánkách,  navrhovaná z plastového materiálu. Potrubí obou připojovaných 

stok je navrženo v normou stanoveném min. DN250. Ve výškových a směrových lomech kanalizace, stejně jako u 

výše popisované dešťové kanalizace, budou ve směrových a výškových lomech umístěny revizní šachty.  Na 

potrubí splaškové kanalizace budou napojeny domovní přípojky k jednotlivým nemovitostem, které budou 

zakončeny plastovými domovními revizními šachtičkami DN 400.  

- SPLAŠKOVÁ KANALIZACE – stoka   1 – dl. 287 m 
1-1 – dl. 150 m 

                                                                              2 – dl. 108 m 
Hydrotechnické výpočty: 
Qob = 100 x 120 = 12. 000 l.den-1  = 0,14 l.s-1 
Q pr = 0 
Q vyb = 0 

 

Dešťová kanalizace - srážkové vody z objektů RD a pozemků budou zasakovány na vlastních pozemcích, jímány 

a účelové využívány (zálivka apod.), napojení na dešťovou kanalizaci se vylučuje. Likvidace srážkových vod z 

veřejných ploch bude provedeno odvedením navrženou dešťovou kanalizaci do Udáneckého potoka. 

Posouzení množství dešťových vod v oblasti bylo provedeno výpočtem a na základě těchto údajů byl navržen 

materiál a profil potrubí. Při výpočtu bylo přihlédnuto k předběžné informaci hydrogeologa, který vycházel ze 

stávajících záznamů o propustnosti zemin v oblasti. V dané lokalitě nejsou příliš vhodné podmínky k zasakování 

dešťových vod. V dalším stupni projektové dokumentace je nutno provést inženýrsko geologický průzkum 

s hydrogeologickým posouzením. Kanalizace byla tedy navržena tak, aby odvedla maximální množství přívalových 

dešťových vod s přihlédnutím k navrženým povrchům jednotlivých ploch. Kanalizace je navržena pro obě etapy 

výstavby s tím, že bude použitý materiál kanalizační PP (porypropylen) DN300. Tento materiál splňuje svou 

vnitřní drsností povrchu trub možnost převedení potřebného množství vody. V případě použití jiného plastového 

materiálu (např PVC) by bylo nutno část stoky v dl. asi 200 metrů nahradit profilem DN400. Ve směrových a 

výškových lomech kanalizace budou osazeny revizní šachty s pojízdnými poklopy.  Dešťová kanalizace je vedena 

ve zpevněných plochách a je navržena v takovém rozsahu, aby bylo dosaženo odvodnění celé posuzované oblasti. 

Spádové poměry v dolní části stoky A nejsou zrovna příznivé, niveleta potrubí je navržena v protispádu stávající 

asfaltové komunikace. Dešťová kanalizace bude ukončena výustním objektem v břehu HOZ (hlavní odvodňovací 

zařízení), napojeného do Udánského potoka. Dešťové vody z jednotlivých zpevněných ploch budou do kanalizace 

odvedeny za pomocí uličních vpustí a v místě sjezdů štěrbinovými příčnými odvodňovacími prvky.  

- KOMUNIKACE A ZPEVNĚNÉ PLOCHY– větev I – dl. 104 m 
                                                                           větev II – dl. 227 m 
                                                                           větev III – dl. 199 m 
                                                                           výhybna pro etapu 1 – 94 m 
celková plocha komunikací a zpevněných ploch – 2 902 m2 
 

- DEŠŤOVÁ KANALIZACE – stoka  A – dl. 483 m 
                                                                 A-1 – dl. 144 m 
                                                                 B – dl. 178 m 

Hydrotechnické výpočty: 
Stoka  A – Qd = 0,36x0,681x130=31,871 l.s-1 
            A-1 – Qd = 0,11x1,41x130=20,16 l.s-1 
            B – Qd = 0,3x0,0153x130=0,597 l.s-1 

            Celkový odtok z území do recipientu při přívalovém dešti je 52,63 l.s-1 
 

Ochranné režimy: 

Ochranná pásma tras TI (kanalizace) - zákon č. 274/2001 Sb. v platném znění - do DN 500 mm – 1,5 m od okraje 

potrubí na každou stranu. 

 

10.3. ELEKTROROZVODY 

Napojení lokality bylo projednáno s ČEZ Distribuce.  

Napojení bude provedeno zemním kabelem ze stávající sloupové trafostanice TS SY_1103 na parcele 2621/1. 

Z volné pojistkové sady v TS bude vybudováno kabelové vedení AYKY 3X240+120 a dále bude vybudováno 

kabelové vedení AYKY 3X120+70 , Žadatelé budou připojeni pomocí pilířů SS 200 (SS100) umístěných na hranici 

jednotlivých parcel přístupných z veřejné komunikace. Celková délka rozvodů bude cca: 367+194+147=708 m 

 

Rozvodná soustava: 3x380/220 V, 50 Hz, TN-C, Stupeň dodávky: 3. stupeň dle ČSN 34 1610 

Energetická bilance 

Rodinné domy - hlavní jistič na jeden obyt. dům 25A/3f 

I. etapa : 13 domů 

instalovaný příkon Pi=364kW  

koeficient soudobosti Beta=0,6 

soudobý příkon Ps=218,4kW + VO = 220kW.     

 

II. etapa : 10 domů 

instalovaný příkon Pi=280kW 

koeficient soudobosti Beta=0,6 

soudobý příkon Ps=168kW + VO = 170kW.  

 

10.4. STL PLYNOVOD 

V dané lokalitě není přímo dostupný rozvod zemního plynu. Stávající STL plynovod (PE-80/63) končí v ulici 

Nádražní ve vzdálenosti  450m od okraje řešeného území.  

Územní plán předpokládá prodloužení tohoto páteřního rozvodu dále na západ ulicí Nádražní. Pokud by se 

lokalita plynofikovala, další rozvody v řešeném území by dosahovaly délky pro etapu I.  cca 280m, pro etapu II. 

dalších asi 170 metrů.  
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Správce rozvodu RWE nepočítá v dohledné době s investicí na prodloužení řadu v Nádražní ulici, takže jedinou 

možností by bylo vybudování rozvodů na náklady developera nebo sdružení vlastníků pozemků. Vzhledem k 

investiční náročnosti a stále se zvyšujícím  požadavkům na energetickou úspornost nových staveb a tím pádem 

klesajícím nárokům na spotřebu energie na vytápění se při zohlednění investičních nákladů jeví jako výhodnější 

počítat s vytápěním elektřinou, respektive tepelnými čerpadly, vzhledem k poměrně dobré dostupnosti dřeva v 

místě případně vytápěním moderními kotly na dřevo či pelety. Rozvody plynu nejsou proto v řešeném území 

navrženy. Pokud by přesto byl v budoucnu zájem o zavedení zemního plynu, navržené profily veřejných 

prostranství umožňují doplnění plynových rozvodů. 

10.5. SÍTĚ ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ 

V dané lokalitě je jedinou dostupnou sítí vedení společnosti Telefonica O2. Možné napojení lokality bylo 

projednáno. 

 

10.6. VYTÁPĚNÍ 

Vytápění RD je možno realizovat buď kotli na tuhá paliva nebo tepelnými čerpadly.  

Elektrická energie je v současné době drahá a není tedy nejvhodnějším médiem, nicméně kapacita sítě v lokalitě 

elektrické vytápění dovoluje. Tento způsob vytápění by přicházel v úvahu u nízkoenergetických nebo pasivních 

domů. 

 

10.7. NAKLÁDÁNÍ S ODPADY 

Bude využíván stávající systém sběru, svozu a ukládání tuhého domovního odpadu dle Programu odpadového 

hospodářství obce.  

Pro umístění nádob na TKO u jednotlivých objektů se doporučuje nařídit v dalším stupni PD výstavbu jednotného 

typu přístřešku na tyto nádoby navazující na navržené zděné sloupky s pojistkovou skříní a elektroměrem. Do 

tohoto prvku je možno integrovat také případně HUP a odbočovací skříňku pro kabelovou TV. 

Dle dohody s TS Moravská Třebová je navrženo v lokalitě umístění pěti kontejnerů na tříděný odpad a to 

v severní části ulice „Východní“. 

 

11. STANOVENÍ NOVÝCH OCHRANNÝCH PÁSEM 

Stanovení nových ochranných pásem (OP), s výjimkou ochranných pásem tras TI dle legislativních požadavků, 

se nepředpokládá.  

Navazující stupně PD staveb v rámci vymezeného řešeného území budou respektovat vymezená OP a podmínky 

pro využití území vyplývající z dotčení řešeného území těmito OP: 

- ochranné pásmo radiolokačního zařízení (OP RLP) - řešené území leží v ochranném pásmu radiolokačního 

zařízení, které je nutno respektovat podle ustanovení § 37 zákona č. 49/1997 Sb. o civilním letectví a o změně a 

doplnění zákona č. 455/191 Sb. o živnostenském podnikání. V rámci řešeného území (vymezené území 5-30 km 

od stanoviště radaru) nebudou realizovány stavby, jejichž výstavbou by mohly být oprávněné zájmy MO ČR 

dotčeny; 

V navazujících územních a stavebních řízeních budou respektovány požadavky přísl. ČSN a zvláštních právních 

předpisů a to zejména: 

- zákona č. 458/2000 Sb., energetický zákon; 

- zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů; 

- zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů; 

- zákona č. 289/2011 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů (zákon o ochraně ovzduší), ve 

znění pozdějších předpisů; 

- zákona č. 334/1992 Sb.,o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů; 

- zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů; 

- zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění 

pozdějších předpisů. 

 

12. VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÉ STAVBY A OPATŘENÍ 

Plochy pro veřejně prospěšné stavby, opatření a asanace se územní studií nevymezují. Veřejně prospěšné stavby, 

opatření a asanace nejsou v řešeném území vymezeny ani územním plánem. 

 

13. OCHRANA ZPF A PUPFL 

Souhlas se záborem ZPF byl udělen v rámci Územního plánu. Vlastní odnětí půdy ze ZPF bude předmětem 

následných stupňů projektové dokumentace. Přehled ochrany jednotlivých pozemků a údaje o jejich BPEJ jsou 

uvedeny v příloze. 

Pozemky určené k plnění funkcí lesa nejsou záměrem dotčeny (nenachází se ani v ochranném pásmu lesa). 

 

14. Požární ochrana 

Posuzované komunikace umožňují příjezd požární techniky. Na místní obslužné komunikaci bude povoleno 

parkování  vozidel pouze na vymezených zálivech. Obslužná komunikace musí splňovat šířku dle normy (3m, 

respektive 3,5m), rovněž tak min. únosnost 80kN. 

Profil nového vodovodního potrubí musí být min. DN 80. Max. vzdálenost vnějších odběrných míst bude 200m od 

objektů. Při výstavbě nesmí být poškozena stávající vnější odběrná místa požární vody.  
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15. Zeleň a prvky veřejných prostranství 

Těžištěm zeleně v lokalitě je navazující pás izolační zeleně při jejím západním okraji navazující na stávající vzrostlé 

stromy na okraji průmyslového areálu. Výrazným navrženým prvkem bude doprovodná zeleň ulice „Východní“ a 

skupiny stromů v trojúhelnících veřejného prostranství na koncích ulic „Jižní a Severní“. Musí být věnována 

pozornost zachování vybrané vzrostlé zeleni určené k zachování a její ochraně během stavebních prací. 

V pásu izolační zeleně může být situována plocha pro dětské hřiště využívající také plochu valu, případně další 

prvky veřejných prostranství, v rámci úpravy je vhodné také osazení přiměřeného počtu městského mobiliáře 

(lavičky, odpadkové koše, plakátovací plocha). Toto vybavení se předpokládá realizovat etapovitě, až po výstavbě 

většího počtu rodinných domů. 

 

16. Etapizace 

 

V etapě 1 je vymezeno v rámci pozemku p.č. 2614/1 celkem 13 stavebních parcel (I.01 - I.08 a II.01 - II.05).  

Výstavba je podmíněna realizací technické a dopravní infrastruktury. Ta je navržena tak, aby bylo možno dále 

pokračovat v přípravě území a napojení výstavby v etapě 2. 

Etapa 2 předpokládá další výstavbu maximálně deseti rodinných domů.  

V řešeném území se dále nachází dva pozemky na nichž jsou umístěny budovy pro rekreaci, nahradzení 

stávajících objektů chat rodinnými domy je možné nezávisle na etapizaci. Vzhledem k poloze těchto pozemků je 

napojení na technickou infrastrukturu možno řešit individuálně.  Vymezení etap 1 a 2 je patrné z výkresu 

etapizace. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


