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ABSTRAKT 

Předmětem bakalářské práce je analýza rozvojové plochy na okraji města 
Dobrušky a její zhodnocení z hlediska možné výstavby. Návrh, vytvořený na 
základě zjištěných limitů, zahrnuje umístění šesti bytových domů a objektu 
hromadných garáží, které budou kromě možnosti odstavení vozidla sloužit jako 
tzv. protihluková bariéra přilehlé komunikace. Práce také řeší napojení objektů 
na dopravní a technickou infrastrukturu. Výstupem jsou situační výkresy 
a souhrnná technická zpráva se souvisejícími výpočty. 

 

KLÍČOVÁ SLOVA 

Situační výkresy, bytové domy, parkovací dům, veřejný prostor, Dobruška, 
analýza území, rozvojová plocha 
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ABSTRACT 

The goal of this Bachelor thesis is the analysis of the development area located 
on the southeastern outskirts of the town of Dobruška and its evaluation in 
terms of possible building construction. The proposal created on the basis of 
gathered limits includes the siting of six apartment blocks and an object of 
parking garages used not only for parking vehicles but also as a noise barrier of 
the adjacent road. Furthermore, this work provides solutions for the technical 
and transport infrastructure. The output contains site plans, along with the 
Technical report and related calculations. 

 

KEYWORDS 

Site plans, apartment blocks, parking garages, public space, Dobruška, area 
analysis, development area 
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1  ÚVOD 

Předmětem předkládané bakalářské práce je analýza rozvojové plochy ve městě 
Dobruška. Jedná se o území se značným potenciálem k budoucímu rozvoji, který 
by prospěl městu i jeho obyvatelům. 

První část práce se zabývá rozborem zmíněného zájmového území s důrazem na 
širší vztahy, analýzu územního plánu, zpracování podkladů získaných od správců 
technické infrastruktury a vymezení majetkoprávních vztahů týkajících se 
vlastnictví pozemků. Kromě toho budou objasněny další klíčové poměry v území 
(např. popis stávající dopravní infrastruktury, problematika ochrany přírody 
a krajiny či informace o geologickém podloží), které mohou mít vliv na budoucí 
výstavbu. 

Druhý oddíl práce řeší konkrétní návrh na využití lokality, který vyplývá ze 
zjištěných limitů v území. Návrh bude zahrnovat umístění nových objektů pro 
bydlení, realizaci venkovních parkovacích stání a objektu hromadných garáží, 
výstavbu nových místních komunikací včetně napojení na stávající dopravní 
infrastrukturu a taktéž řešení inženýrských sítí v rámci technické infrastruktury. 
Práce bude zpracována v souladu se Stavebním zákonem č. 183/2006 Sb., 
v platném a účinném znění a jeho prováděcími vyhláškami a dalšími souvisejícími 
právními předpisy. 

Navržené řešení bude podrobně popsáno v jednotlivých kapitolách textové části 
a také zaznamenáno v situačních výkresech, které jsou výstupem práce. Dále 
zpracuji Souhrnnou technickou zprávu, jejíž členění a obsah odpovídá vyhlášce 
č. 499/2006 Sb., v platném znění. 
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2  VYMEZENÍ ŘEŠENÉHO ÚZEMÍ 

Řešená lokalita se nachází ve městě Dobruška, které leží v Královehradeckém 
kraji nedaleko Orlických hor. Konkrétně se jedná o rozvojovou plochu 
v jihovýchodním okraji města. Poloha Dobrušky s řešeným územím je zobrazena 
na Obr. 2.1. V bezprostřední blízkosti lokality vedou silnice 1. a 2. třídy, které lze 
chápat jako tzv. obchvat města. Současné využití plochy je převážně pro 
zemědělské účely a část slouží jako soukromá zahrada. Velikost plochy je 
přibližně 23 700 m2. 

 

 

 

 

MĚSTO DOBRUŠKA 

ŘEŠENÉ ÚZEMÍ 

Obr. 2.1 Vymezení řešené lokality [1] 
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3  ANALYTICKÁ ČÁST 

3.1 MĚSTO DOBRUŠKA 

Jak již bylo nastíněno v předchozí kapitole, město Dobruška leží v podhůří 
Orlických hor v přibližné nadmořské výšce 287 m n. m. Co se týče obyvatelstva, 
dle sčítání z roku 2018 bylo dosaženo hodnoty 6 728 obyvatel. Dobruška je 
spádovým městem pro okolní vesnice a menší města, a to z různých hledisek. 
Lidé tam dojíždí za prací (z významných podniků například Kand, s.r.o., KBA 
Grafitec, s.r.o., Stuha, a.s. a další), za studiem (přítomnost dvou mateřských škol, 
tří základních škol, tří středních škol a jedné základní umělecké školy), nebo aby 
využili nabízené služby (Krytý bazén s koupalištěm, Městský stadion, kulturní 
dům, knihovna, kino, Penny Market či drobné obchody a mnohé další). Město je 
zařazeno mezi obce s rozšířenou působností, jelikož poskytuje úřední činnosti 
i pro některé přilehlé obce. Do správního obvodu města spadá 25 okolních obcí. 
[2] 

Krajské město Hradec Králové je od Dobrušky vzdálené cca 30 km jihozápadním 
směrem. Do 18 km leží okresní města Rychnov nad Kněžnou (na jih od Dobrušky) 
a také Náchod (na sever od Dobrušky), který se nachází na hranicích s Polskem. 

Dobruškou protékají dva potoky, a sice Zlatý potok, pramenící v Orlických horách 
a Brtva s pramenem u Bačetína. V Pulicích u Dobrušky se potoky slévají do 
tzv. Dědiny, která je přítokem Orlice. [2] 

3.2 ŠIRŠÍ VZTAHY ZÁJMOVÉ LOKALITY 

Z hlediska širších vztahů je řešené území situováno u ulice Solnická, poměrně 
nedaleko centra města. Náměstí F. L. Věka, jakožto hlavní veřejný prostor 
Dobrušky, se nachází v docházkové vzdálenosti 550 m. Na tomto náměstí lze 
nalézt například renesanční radnici, městský úřad, informační centrum a mnoho 
různých obchodů. Nedaleko se také nachází pošta, Kino 70, synagoga 
s Vlastivědným muzeem a dále také kostel sv. Václava s přilehlou farou. Poměrně 
příznivá je i vzdálenost od autobusového nádraží (zastávka Laichterova), které je 
od řešeného území vzdáleno přibližně 500 m. Relativně blízko je i krytý bazén 
s koupalištěm a také budovy dobrušské teplárny. 
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Pro potřebu nákupů slouží zdejší Penny Market, který stojí v bezprostřední 
blízkosti řešeného území. Jedná se o prozatím jediný větší obchodní dům 
v Dobrušce, ačkoliv se již dlouho hovoří o výstavbě Lidlu, který by měl stát hned 
vedle tohoto marketu. Na přilehlé ulici Solnická se mimo jiné nachází Hasičská 
stanice a dále Univerzita Karlova v Praze, která doposud sloužila jako školící 
středisko a ubytovna, avšak v blízké době by se do této budovy měl přesídlit 
Městský úřad. [2] 

Za zmíňku stojí určitě silnice I/14, která prochází na východ od řešené lokality 
a umožňuje spojení od Náchoda (severním směrem od Dobrušky) až k České 
Třebové (jižním směrem). Na zmíněnou komunikaci se na jihu Dobrušky napojuje 
silnice II/268, kterou se lze dostat do nedalekého města Opočna. 

Bližší porozumění popsaným širším vztahům umožňuje Obr. 3., který znázorňuje 
prostorový vztah předmětné lokality, vyšrafované červeně, s již zmíněnými 
významnými objekty v Dobrušce. 

 

 

 

 

Nové Město n. Metují 

Rychnov n. Kněžnou 
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Obr. 3.2 Situace širších vztahů Obr. 3.2 Mapa širších vztahů [1] 
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3.3 MAJETKOPRÁVNÍ VZTAHY 

Řešené území zahrnuje celkem 34 dotčených pozemků. Nejčastějším druhem 
pozemku dle katastru nemovitostí je orná půda. Pár jich také spadá do ostatních 
ploch (s využitím jako ostatní komunikace, silnice a zeleň) a jeden pozemek je 
zařazen do plochy trvalého travního porostu. Výše uvedené informace 
o pozemcích včetně parcelních čísel, čísel LV, výměr pozemků a jmen jejich 
vlastníků jsou obsaženy v následující tabulce. 

Tabulka 1 Dotčené pozemky [3] 

Číslo 
LV 

Jméno vlastníka 
(Název a adresa) 

p. č. 
Výměra  

[m2] 

Využití 
pozemku 

Druh 
pozemku 

10001 
Město Dobruška, 
nám. F. L. Věka 11, 
51801 Dobruška 

2106 1607 - orná půda 

3894 

Lidl Česká republika 
v.o.s., Nárožní 
1359/11, Stodůlky, 
15800 Praha 5  

2113/2 4244 - orná půda 

10001 
Město Dobruška, 
nám. F. L. Věka 11, 
51801 Dobruška 

2113/7 5207 - orná půda 

❸ Univerzita Karlova v Praze 

❹  autobusová zastávka Laichterova 

❺  kostel sv. Václava 

❻ synagoga a Vlastivědné muzeum 

❼ pošta 

❽ Společenské centrum - Kino 70 

❾ Centrální zdroj tepla Dobruška, a.s. 

❿  krytý bazén a koupaliště 

LEGENDA k Obr. 3.1 

Řešené území 

Náměstí F. L. Věka 

občanská vybavenost (kulturní, 
správní či jiná významná budova) 

silnice I/14 

silnice II/298 

silnice III/29851 

❶ Penny Market 

❷  Hasičský záchranný sbor 
Královehradeckého kraje 
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10001 
Město Dobruška, 
nám. F. L. Věka 11, 
51801 Dobruška 

2113/12 393 - orná půda 

10002 

Státní pozemkový 
úřad, Husinecká 
1024/11a, Žižkov, 
13000 Praha 3  

2113/13 82 - orná půda 

10001 
Město Dobruška, 
nám. F. L. Věka 11, 
51801 Dobruška 

2113/14 123 zeleň 
ostatní 
plocha 

10001 
Město Dobruška, 
nám. F. L. Věka 11, 
51801 Dobruška 

2113/125 404 - orná půda 

10001 
Město Dobruška, 
nám. F. L. Věka 11, 
51801 Dobruška 

2113/126 34 - orná půda 

10001 
Město Dobruška, 
nám. F. L. Věka 11, 
51801 Dobruška 

2113/130 47 - orná půda 

10001 
Město Dobruška, 
nám. F. L. Věka 11, 
51801 Dobruška 

2113/133 8 - orná půda 

10001 
Město Dobruška, 
nám. F. L. Věka 11, 
51801 Dobruška 

2113/134 29 - orná půda 

10001 
Město Dobruška, 
nám. F. L. Věka 11, 
51801 Dobruška 

2113/135 10 - orná půda 

10002 

Státní pozemkový 
úřad, Husinecká 
1024/11a, Žižkov, 
13000 Praha 3  

2113/136 1429 - orná půda 
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10001 
Město Dobruška, 
nám. F. L. Věka 11, 
51801 Dobruška 

2113/137 182 - orná půda 

10001 
Město Dobruška, 
nám. F. L. Věka 11, 
51801 Dobruška 

2113/138 878 - orná půda 

10001 
Město Dobruška, 
nám. F. L. Věka 11, 
51801 Dobruška 

2113/139 2373 - orná půda 

1346 
Čížek Pavel, Spojovací 
911, 51801 Dobruška
  

2113/140 2372 - orná půda 

712 

Doležal Miloš, 
Lipovka 113, 51601 
Rychnov nad 
Kněžnou, 

Krynek Josef, č. p. 57, 
51704 Černíkovice, 

Krynek Milan, 1. Máje 
72, Běloves, 54701 
Náchod 

2113/141 2040 - orná půda 

10001 
Město Dobruška, 
nám. F. L. Věka 11, 
51801 Dobruška 

2113/142 458 - orná půda 

10001 
Město Dobruška, 
nám. F. L. Věka 11, 
51801 Dobruška 

2113/143 294 - orná půda 

1497 

Rulík Karel, K Biřičce 
1653/59, Nový 
Hradec Králové, 
50008 Hradec 
Králové  

2113/147 3096 - orná půda 
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586 

Valentová Ilona JUDr., 
Rozšířená 2037/23, 
Libeň, 18200 Praha 8
  

2113/150 1975 - orná půda 

553 
Doležal Pavel, 
Broumova Lhota 8, 
58291 Krásná Hora 

2113/151 1612 - orná půda 

3894 

Lidl Česká republika 
v.o.s., Nárožní 
1359/11, Stodůlky, 
15800 Praha 5  

2113/190 1492 - orná půda 

3894 

Lidl Česká republika 
v.o.s., Nárožní 
1359/11, Stodůlky, 
15800 Praha 5  

2113/191 303 - orná půda 

10001 
Město Dobruška, 
nám. F. L. Věka 11, 
51801 Dobruška 

2136/1 1416 - 
trvalý travní 

porost 

10001 
Město Dobruška, 
nám. F. L. Věka 11, 
51801 Dobruška 

2136/2 135 
ostatní 

komunikace 
ostatní 
plocha 

10001 
Město Dobruška, 
nám. F. L. Věka 11, 
51801 Dobruška 

2885/1 524 
ostatní 

komunikace 
ostatní 
plocha 

10001 
Město Dobruška, 
nám. F. L. Věka 11, 
51801 Dobruška 

2885/5 123 
ostatní 

komunikace 
ostatní 
plocha 

10001 
Město Dobruška, 
nám. F. L. Věka 11, 
51801 Dobruška 

2885/7 6 
ostatní 

komunikace 
ostatní 
plocha 
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10001 
Město Dobruška, 
nám. F. L. Věka 11, 
51801 Dobruška 

2886/1 99 
ostatní 

komunikace 
ostatní 
plocha 

10001 
Město Dobruška, 
nám. F. L. Věka 11, 
51801 Dobruška 

2886/2 67 
ostatní 

komunikace 
ostatní 
plocha 

10001 
Město Dobruška, 
nám. F. L. Věka 11, 
51801 Dobruška 

2941/3 8246 silnice 
ostatní 
plocha 

3.3.1 Problém více vlastníků 

 Jak plyne z předešlé tabulky, dotčené pozemky jsou ve vlastnictví více majitelů, 
což by mohlo způsobit komplikace pro případnou novou výstavbu v lokalitě. Pro 
větší přehlednost byl vytvořen následující výsečový graf (se související tabulkou), 
který znázorňuje kolika pozemky disponuje konkrétní subjekt. Nejvíce jich spadá 
do vlastnictví města Dobrušky, dále následuje vlastnictví fyzických osob (celkem 
7 osob), poté soukromých právnických osob (konkrétně Lidl Česká republika 
v.o.s. a DMO Invest a.s.) a na posledním místě (z hlediska počtu) je vlastníkem 
stát, resp. Státní pozemkový úřad.  

 

Obr. 3.3 Vlastníci dotčených pozemků [autorka práce] 
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Tabulka 2 Vlastníci dotčených pozemků [autorka práce] 

Pokud by například město Dobruška, jakožto předpokládaný investor, mělo 
zájem o realizaci určitého záměru v území (viz kapitola 3.4.2), následovalo by 
několik možností. Ideálním řešením by byla koupě veškerých potřebných 
nemovitostí v cizím vlastnictví. To by se uskutečnilo na základě kupní smlouvy 
a následného převodu v katastru nemovitostí. K realizaci tohoto převodu by bylo 
zapotřebí, aby příslušní vlastníci s prodejem pozemku dobrovolně souhlasili, což 
se nezdá být velmi pravděpodobné. 

Další možností, která už nezahrnuje koupi samotného pozemku, by mohlo být 
zřízení věcných břemen neboli tzv. služebností (za případnou peněžní náhradu 
do rukou původního vlastníka). Toto řešení by se však týkalo pouze záměrů, 
u kterých by skrz cizí pozemky probíhaly například jen inženýrské sítě. Podle 
§ 1267 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, se služebností 
inženýrské sítě zakládá právo založit na služebném pozemku nebo přes něj vést 
vodovodní, kanalizační, energetické či jiné vedení včetně umožnění jeho 
provozování a údržby, přičemž je vlastník pozemku povinen zdržet se všeho, co 
vede k ohrožení inženýrské sítě. [4] 

Pokud nelze uplatnit ani jedním z výše uvedených způsobů, existuje ještě 
možnost získání práv k pozemku použitím institutu vyvlastnění. Dle zákona 
č. 184/2006 Sb., zákon o odnětí nebo omezení vlastnického práva k pozemku 
nebo ke stavbě (zákon o vyvlastnění), lze vyvlastnit pouze za účelem 
tzv. veřejného zájmu a v souladu s cíli a úkoly územního plánování a na základě 
dalších podmínek, které jsou prověřovány ve vyvlastňovacím řízení. Za 
vyvlastnění se vždy vyvlastňovanému poskytuje náhrada ve výši obvyklé ceny 
pozemku nebo stavby včetně příslušenství (případně ve výši ceny práva 
odpovídajícího věcnému břemenu, pokud došlo k omezení či odnětí vlastnického 

Vlastník Počet dotčených pozemků 

Město Dobruška 23 

Fyzické osoby 5 

Soukromé právnické osoby 3 

Státní pozemkový úřad 2 
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práva ustanovením věcného břemene). Mimo peněžní náhrady lze po vzájemné 
dohodě nabídnout i jiný pozemek nebo stavbu. [5] 

Všechny vyjmenované možnosti by jistě znesnadnily a prodloužily proces 
eventuálního územního i stavebního řízení v řešené lokalitě. 

3.4 ROZBOR NÁSTROJŮ ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ 

3.4.1 Územní plán 

Řešená lokalita má z hlediska stávajícího územního plánu tři typy využití. Jedná se 
z největší části o plochu smíšenou obytnou komerční (SK), která je na výstřižku 
z územního plánu (viz Obr. 2.18) znázorněna světle fialovou barvou. Dále jde 
o plochu spadající do dopravní infrastruktury silniční – garáže (DS.4), která je 
barvy žluté. Z části řešené území zasahuje také do plochy občanského vybavení 
komerčního charakteru (OM) s tmavě fialovou barvou. Zároveň všechny tři 
zmíněné plochy tvoří plochu změny Z2.2, tedy o rozvojovou plochu. V zájmové 
oblasti se také dle územního plánu nachází plocha územní rezervy, která by měla 
zajistit napojení objektů plochy změny Z2.2 na přilehlou komunikaci 
(ul. Solnickou). Co se týče bližší charakteristiky ploch a jejich využití, vše je 
popsáno na následujících stránkách. 

 

Obr. 3.4 Výstřižek z územního plánu [6] 
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   Legenda k Obr. 3.4 

 

 

 

 

 

3.4.2 Využití ploch dle územního plánu 

Kromě vymezení typu jednotlivých ploch je také důležité zmínit obecnou 
prostorovou regulaci a podmínky pro hlavní, přípustné, podmínečně přípustné 
a nepřípustné využití, které řeší textová část územního plánu. Pro přehlednost 
jsou vybrané informace sepsány do tabulek na následujících stránkách. 

Nejprve se zaměřím na plochu SK: PLOCHY SMÍŠENÉ OBYTNÉ KOMERČNÍ, která 
v zájmovém území zaujímá největší podíl. Jak lze vyčíst z Tabulka 3, jejím hlavním 
využitím by měla být výstavba bytových domů či ubytovacích zařízení. Vhodné je 
však i vybudování veřejných prostranství, dětských hřišť, hromadných garáží 
apod. Navrhovat by se mělo s ohledem na obecnou prostorovou regulaci, která 
stanovuje následující: 

 respektování kontextu okolní zástavby a charakter území, 

 max. % zastavění 50 %, 

 min. % zeleně 30 %, 

 podlažnost 3 NP. 

 

 

 

 

 

 

ŘEŠENÉ ÚZEMÍ 

ZASTAVITELNÁ PLOCHA 

PLOCHY SMÍŠENÉ OBYTNÉ KOMERČNÍ 

DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA SILNIČNÍ – DS.4 – GARÁŽE 

OBČANSKÉ VYBAVENÍ KOMERČNÍHO CHARAKTERU – MALÁ A STŘEDNÍ 
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Tabulka 3 Využití plochy SK [6] 

Plocha Hlavní využití Přípustné využití Podmíněně 
přípustné 
využití 

Nepřípustné 
využití 

SK -Bytové 
domy 

-Stavby pro 
ubytování do 
60 lůžek 
(penziony, 
ubytovny, 
hotely) 

-Veřejná prostranství 

-Dětská hřiště 

-Stavby veřejného 
charakteru 

-Hromadné garáže 

-Parkovací a odstavná stání 
osobních automobilů pro 
potřebu lokality 

-Stavby pro obchodní účely 
městského charakteru 

-řadové 
rodinné 
domy 

-nesouvisející 
s hlavním, 
přípustným 
nebo 
podmíněně 
přípustným 
využitím 

Dále se podíváme na plochu DS.4: DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA SILNIČNÍ 
(GARÁŽE), kterou popisuje tabulka 4. Tato plocha by měla sloužit zejména pro 
parkování v hromadných vícepodlažních garážích. Nepřípustné je vybudování 
nových řadových nebo individuálních garáží. Obecná prostorová regulace není 
stanovena. 

Tabulka 4 Využití plochy D.S. 4 [6] 

Plocha Hlavní 
využití 

Přípustné využití Podmíněně 
přípustné 
využití 

Nepřípustné využití 

DS.4 -Garáže 
hromadné 
vícepodlažní 

-Stávající řadové 
garáže 

-Stávající parkování 
na terénu 

-Veřejné WC 

-Veřejná 
prostranství 

-parkování 
na terénu do 
doby 
výstavby 
hromadných 
garáží 

-Nové řadové garáže 
a individuální garáže 

-nesouvisející s 
hlavním, přípustným 
nebo podmíněně 
přípustným využitím 
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Poslední plochou, která řešeným územím prochází jen z malé části, je OM: 
OBČANSKÉ VYBAVENÍ KOMERČNÍHO CHARAKTERU – MALÁ A STŘEDNÍ. Její hlavní 
využití by mělo souviset s obchodními účely či provozováním staveb pro služby. 
Přípustné je i využití plochy pro odstavování a parkování vozidel a dále například 
pro vybudování nových veřejných prostranství (více viz Tabulka 5). Při 
prostudování obecné prostorové regulace se dozvídáme následující: 

 max. % zastavění 45 %, max. však 1600 m2 jedním objektem, 

 min. % zeleně 20 %, 

 podlažnost 2 NP, max. 8 m. 

Tabulka 5 Využití plochy OM [6] 

Plocha Hlavní využití Přípustné využití Podmíněně 
přípustné 
využití 

Nepřípustné 
využití 

OM -Stavby pro 
obchodní účely 
(zastavěná plocha 
do 1600 m2) 

-Vícepodlažní 
obchodní domy 
(zastavěná plocha 
do 1600 m2) 

-Stavby pro služby 
(zastavěná plocha 
do 1000 m2) 

-parkovací a 
odstavné plochy 
pro potřebu 
lokality 

-veřejná 
prostranství 

-stavby 
veřejného 
charakteru 

- stavby pro 
obchodní 
účely se 
zastavěnou 
plochou 
jedním 
objektem 
větší než 1600 
m2, max. však 
2500 m2 

-nesouvisející 
s hlavním, 
přípustným 
nebo 
podmíněně 
přípustným 
využitím 
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3.4.3 Výkres veřejně prospěšných staveb 

  

 

Z výkresu veřejně prospěšných staveb (Obr. 3.5), který je součástí územního 
plánu města Dobrušky se dozvídáme, že v předmětném území se nachází plocha 
VD2.2, která spadá do kategorie: Stavby dopravní – plochy a koridory pouze 
s možností vyvlastnění. (Jedná se o plochu územní rezervy, která byla zmíněna již 
v kapitole 3.5.1 Územní plán). 

3.4.4 Územní studie 

Pro celou plochu změny Z2.2 byla roku 2017 zpracována územní studie, která 
zkoumá uspořádání veřejných prostranství a možnosti využití ploch souvisejících 
s veřejnými prostranstvími. Také prověřuje možné napojení předmětné plochy 
na současnou dopravní a technickou infrastrukturu. [7] 

Územní studie je oproti územně plánovací dokumentaci nezávazná. V rámci své 
práce (viz Návrhová část) jsem ji v mnoha ohledech respektovala, avšak zároveň 
jsem se v určitých aspektech odchýlila, pokud se mi zdálo vhodnější jiné řešení. 

řešené území 

Obr. 3.5 Výkres veřejně prospěšných staveb [6] 
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3.4.5 Územně analytické podklady 

Pro rozbor území jsem dále využila územně analytických podkladů města 
Dobrušky, konkrétně výkresu limitů využití území, výkresu hodnot území 
a výkresu záměrů změn v území. Z těchto dokumentů, jejíž výstřižky lze nalézt na 
Obr. 3.6, jsem vyvodila následující poznatky. 

 

 

 

Výkres limitů využití území ukazuje, že se nejedná o nijak významnou oblast 
z hlediska nerostných surovin, ochrany památek a ochrany přírody a krajiny a ani 
lokalita nespadá do záplavového území. Ochrana půdního a lesního fondu je zde 
také bezpředmětná (nejde o sesuvné území, ani půdy I. ani II. třídy ochrany 
a hranice lesů jsou dostatečně vzdálené). Co se týče ochranných pásem 
technické a dopravní infrastruktury, blíže o tom pojednává výkres stávajícího 
stavu, který je jednou z příloh této práce. 

Z výkresu hodnot vyplývá, že v řešené lokalitě není žádná významná přírodní ani 
kulturní památka, les, či vodní tok. Nenalezneme zde ani žádné prvky ÚSES 
(biocentra, biokoridory) a ani se nejedná o evropsky významnou lokalitu Natura 
2000 či jinak významnou oblast (dle hodnot území). V okolí území však prochází 
silnice I. a II. třídy, což bylo řečeno již v předchozích kapitolách. 

Z hlediska záměrů změn v území spadá lokalita do zastavitelných ploch 
občanského vybavení (ve výstřižku mají růžovou barvu) a zároveň se celá oblast 
Dobrušky nachází v rozvojové ose nadmístního významu. Další záměry nejsou 
z této přílohy patrné. 

řešené území 

Obr. 3.6 Výstřižky z územně analytických podkladů (zleva výkres limitů využití území, uprostřed 

výkres hodnot území a vpravo výkres záměru změn v území) [8] 
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3.5 STÁVAJÍCÍ ZELEŇ 

Jak již bylo řečeno v předešlých kapitolách, skoro celá řešená plocha plní funkci 
orné půdy, výsadba je tedy minimální. Alej keřů a stromů (listnatých 
i jehličnatých) lze nalézt podél severní hranice zájmové lokality a dále na 
pozemcích u ul. Solnické (s funkcí soukromé zahrady), kde rostou především 
ovocné stromy. 

3.6 GEOLOGICKÉ POMĚRY 

Geologické poměry jsou důležitým ukazatelem například pro možnost vsakování 
dešťových vod a také pro způsob zakládání staveb. 

3.6.1 Geologická mapa 

Dle geologických map (viz Obr. 3.8) se v podloží předmětné lokality vyskytují 
písčité slínovce až jílovce spongilitické, místy silicifikované (opuky) a v menší míře 
slínovce s polohami či konkrecemi vápenců (cykly slínovec – vápenec). Z hlediska 
geologické klasifikace se jedná horniny sedimentární (usazené), a sice zpevněné 
a poloskalní. [9][10] 

 

 Obr. 3.7 Geologická mapa Dobrušky [9] 
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Legenda k Obr. 3.8  

 

   

 

 

 

 

 

3.6.2 Vrtná prozkoumanost 

Z důvodu získání bližších a přesnějších informací ohledně podloží bylo zažádáno 
o zprostředkování dat vrtné prozkoumanosti, které nabízí Česká geologická 
služba. Na následující stránce je uveden výpis z vrtu, jež byl v řešeném území 
proveden roku 2008. 

STRATIGRAFICKY VYMEZENÝ VÝPIS GEOLOGICKÉ DOKUMENTACE ARCHIVNÍHO 
VRTU 

IJD-7 [ Dobruška ] 

Klíč báze GDO : 698265 Číslo posudku : P124255 Mapy 1:25.000 14-114 M-33-69-
A-b 

Souřadnice - X : 1036306.54 Y : 616178.62 [ zaměřeno ] 

Nadmořská výška : 296.95 [ Balt po vyrovnání ] 

Rok ukončení : 2008 

Hloubka / délka : 2.00 [ vrt svislý ] 

Datum výpisu : 13.2.2020 

Účel objektu : inženýrskogeologický 

Realizace : Josef Kroutil, Trhová Kamenice 

stratigrafie 

hloubkový interval základní popis polohy [ m ] 

 

 

ŘEŠENÉ ÚZEMÍ 

NIVNÍ SEDIMENT 

SMÍŠENÝ SEDIMENT 

SPRAŠ A SPRAŠOVÁ HLÍNA 

PÍSEK, ŠTĚRK 

SLÍNOVCE S POLOHAMI ČI KONKRECEMI VÁPENCŮ, CYKLY SLÍNOVEC – VÁPENEC 

PÍSČITÉ SLÍNOVCE AŽ JÍLOVCE SPONGILITICKÉ, MÍSTY SILICIFIKOVANÉ (OPUKY) 



Analýza území a návrh situačního řešení, ul. Solnická v Dobrušce     Veronika Čížková 
Bakalářská práce 

29 

 

Kvartér 

0.00 - 0.50 : hlína humózní, jílovitá, pevná, šedohnědá 

0.50 - 1.00 : jíl velmi plastický, tuhý, okrovohnědý 

Křída - turon 

1.00 - 1.20 : slínovec slabě zvětralý, v ostrohranných úlomcích, max. velikost 
částic 6 cm, šedohnědý 

1.20 - 2.00 : slínovec navětralý, deskovitě odlučný, tvrdý, šedý 

ZJIŠTĚNÉ LITOSTRATIGRAFICKÉ JEDNOTKY 

1.00 - 2.00 : Bělohorské souvrství 

Suchý objekt 

Provedené zkoušky 

zkoušky zrnitosti, geotechnické rozbory 

Informace z geofondu potvrdily předpoklad, že se v podloží (v hloubce cca 1 m) 
skutečně vyskytuje slínovec, tedy poloskalní hornina. Z tohoto zjištění usuzuji, že 
podmínky pro nakládání s dešťovými vodami (u případné stavby) jsou značně 
omezeny, a to z důvodu nevhodnosti vsakování. 

3.7 SOUČASNÁ TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA 

V této kapitole se zaměřím na stávající technickou infrastrukturu, resp. vedení 
inženýrských sítí v lokalitě. S pomocí internetových žádostí (týkajících se 
existence sítí) jsem od provozovatelů vodovodních, plynovodních, stokových, 
teplovodních, telekomunikačních a elektrických sítí získala informace o poloze 
dané sítě. Poloha stávajících inženýrských sítí včetně ochranných pásem je 
zakreslena ve výkrese stávajícího stavu (viz přílohy této práce). 

3.7.1 Stávající vodovod 

Pitná voda je v Dobrušce přiváděna veřejným vodovodem, jehož provozovatelem 
je AQUA SERVIS, a.s. se sídlem v nedalekém Rychnově nad Kněžnou. Zdrojem 
pitné vody jsou podzemní vrty v oblasti Pulic a Semechnic. Z hlediska kvality vody 
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se jedná o vodu tvrdou (celkový obsah soli a vápníku je v rozmezí 2,51 - 3,75). 
[11] 

Co se týče možnosti napojení řešené lokality na veřejný vodovod, nejblíže 
prochází vodovodní řad z PVC v ul. Družstevní, který zásobuje tamní bytové 
domy. V blízkosti se také nachází vodovod v ul. Solnická, který je z oceli (přesná 
poloha viz výkresová část). 

Skrz řešené území prochází vodovodní přípojka k Penny Marketu vedoucí z ulice 
Družstevní. 

3.7.2 Stávající kanalizace 

Město Dobruška má od roku 1968 vybudovanou jednotnou kanalizační síť, která 
gravitačním způsobem odvádí odpadní vodu do čistírny odpadních vod v Pulicích 
(v dolní části města). Vyčištěné vody odtékají do Zlatého potoka. Provozovatelem 
je stejně jako v případě vodovodu AQUA SERVIS, a.s. Co se týče předmětné 
lokality, nejbližší připojení na jednotnou kanalizace se nabízí v ulici Družstevní, 
kudy prochází stoka z kameniny. [12] 

Důležité je také zmínit dešťovou kanalizaci, která spadá do majetku města 
(provozovatelem již není zmíněný AQUA SERVIS, a.s.). V řešeném území vede 
podél ul. Solnické a končí zaústěním do Zlatého potoka. 

3.7.3 Zásobování plynem 

V blízkém okolí zájmové lokality neprochází žádná plynovodní síť ani plynárenská 
zařízení, jelikož je území (sídliště) zásobované systémem CZT. Tato informace je 
na základě vyjádření od společností GasNet, s.r.o. a NET4GAS, s.r.o. 

3.7.4 Zásobování CZT 

Jak již bylo zmíněno v předešlé podkapitole, rozvod tepelné energie (pro vytápění 
a přípravu teplé vody) zajišťuje Centrální zdroj tepla Dobruška, a.s. Dodávky tepla 
jsou směřovány zejména bytové zástavbě, objektům občanské vybavenosti (např. 
školám, úřadům, sportovním zařízení) a některým podnikatelským subjektům ve 
městě. Součástí je také sídliště poblíž předmětné lokality, kudy prochází 
dvoutrubkové teplovodní vedení. [13] 
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3.7.5 Stávající telekomunikační sítě 

Co se týče elektronických komunikací, na sever od řešeného území (v ulici 
Družstevní) prochází podzemní komunikační vedení CETIN a. s. a také podzemní 
koaxiální vedení společnosti Nej.cz s.r.o. Na jih od předmětné lokality má Penny 
market svoji telekomunikační přípojku, a to od prvního z výše zmíněných 
provozovatelů. 

Kromě uvedených provozovatelů nebylo identifikováno žádné další 
telekomunikačního vedení (dotázány byly společnosti NET4GAS, s.r.o., T-Mobile 
Czech Republic a.s. a Vodafone Czech Republic a.s.). 

3.7.6 Stávající zásobování elektrickou energií 

Zásobování elektrickou energií zabezpečuje společnost ČEZ, a. s., která má v okolí 
předmětné plochy (ulice Družstevní) své podzemní vedení nízkého napětí (do 
500 V). Nejbližší trafo stanice se nachází v ulici Za Univerzitou (přibližně 150 m od 
řešené lokality). Zájmovým územím přímo prochází elektrická přípojka NN ke 
zdejšímu Penny Marketu. 

3.8 SOUČASNÁ DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA 

Z hlediska dopravní infrastruktury vedou okolím zájmového území tři významné 
komunikace. Jednou z nich je místní komunikace (ulice Solnická), která prochází 
od Náměstí F. L. Věka a napojuje se na silnici II/268, jež je druhou zmiňovanou 
silnicí v řešené lokalitě. Ta se trasuje od hranic Královehradeckého 
a Pardubického kraje přes Třebechovice pod Orebem, Opočno, Dobrušku až 
k Bohdašínu. Tato komunikace propojuje silnice I/35, I/11 a I/14. Třetí a také 
dopravně nejvýznamnější komunikace je silnice I/14, která vede podél hranic 
s Polskem (od Jablonce nad Nisou až k České Třebové). Dle Zásad územního 
rozvoje Královehradeckého kraje (ZÚR) je tato komunikace součástí rozvojové 
osy Náchodsko – Rychnov nad Kněžnou (NOS5). Jedná se o dopravní úsek, který 
umožňuje mnoha lidem přístup do práce, a to zejména zaměstnancům pobočky 
Škoda Auto, a.s. – závod Kvasiny nedaleko Rychnova nad Kněžnou. 

3.8.1 Intenzita dopravy 

Data ohledně intenzity dopravy se opírají o výsledky celostátního sčítání dopravy, 
které se na území ČR uskutečnilo roku 2016. Na Obr. 3.8 lze vidět komunikace 
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procházející okolím řešeného území (zakroužkované červeně) s vyznačením 
ročního průměru všech vozidel, která daným úsekem (jedná se o sčítací úseky 
č. 5-0844, 5-0842 a 5-2087) projedou za 24 hodin. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 3.8 Intenzity vozidel v Dobrušce z roku 2016 [14] 

Následující tabulka (Tabulka 6) poskytuje bližší informace ohledně jednotlivých 
dopravních intenzit. Na silnici I/14 vychází celkový roční průměr denních intenzit 
přibližně 7 000 vozidel/den, na silnici II/198 je to hodnota cca 4 500 vozidel/den 
a na ulici Solnická (místní komunikace) je tento údaj neznámý, jelikož se zde 
nekonalo celostátní sčítání intenzity vozidel. 

 

 

Solnická 

LEGENDA: 

Řešené komunikace 
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Tabulka 6 Údaje ze sčítání ŘSD z roku 2016 [14] 

Číslo 
komunikace 

Číslo 
sčítacího 
úseku 

TV O M SV Začátek úseku Konec úseku 

I/14 5-0844 1 
197 

5 
802 

62 7 
061 

křižovatka 
s MK 
(Domašínská) 

zaústění 
II/298 

II/298 5-2087 708 3 
710 

36 4 
454 

vyús. II/309 
u Dobrušky 

Dobruška, 
zaús. do I/14 

MK 
ul. Solnická 

5-0842 - - - - Dobruška, 
náměstí F. L. 
Věka 

Dobruška, 
zaús. do II/298 

Vysvětlivky k tabulce 6: 

I – silnice první třídy 

II – silnice druhé třídy 

MK - místní komunikace 

TV - roční průměr denních intenzit těžkých vozidel [počet vozidel / 24 hodin] 

O - roční průměr denních intenzit osobních vozidel [počet vozidel / 24 hodin] 

M - roční průměr denních intenzit motocyklů [počet vozidel / 24 hodin] 

SV - roční průměr denních intenzit všech vozidel [počet vozidel / 24 hodin] [14] 

3.8.2 Hluková mapa 

Doprava je zdrojem hluku a vibrací, které mohou mít velmi nepříznivý vliv na své 
okolí. Šíření hluku je tzv. liniové a závisí na mnoha faktorech, např. na intenzitě 
dopravy, průměrné rychlosti projíždějících vozidel, vlastnosti povrchu 
a samozřejmě také na charakteru okolní krajiny (např. přítomnost zástavby, 
zalesnění apod.).  

U většiny silnic I. třídy se vytváří hlukové mapy, ze kterých je zřejmé, jak se hluk 
a vibrace šíří a je-li nutné provést nějaká protihluková opatření. Řešená silnice 
I/14 má zpracovaných několik hlukových map, avšak úsek u Dobrušky není 
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jedním z nich (nepodléhá akčnímu plánu protihlukových opatření pro hl. 
komunikace v Královehradeckém kraji ve správě ŘSD ČR). 

Z tohoto důvodu budu uvažovat s hlukovou mapou (viz Obr. 3.9) zpracovanou 
pro nedalekou Solnici (vzdálenou necelých 12 km), jejíž průměrná denní intenzita 
vozidel je 9 006 vozidel/h, což je o něco vyšší hodnota než v Dobrušce, kde je to 
7 061 vozidel/h. Z toho jsem vyvodila předpoklad, že hodnota hlukového 
ukazatele na dobrušském úseku by neměla být vyšší než na solnickém. [14] 

 

 

Z Obr. 3.9 lze vyčíst, že hladina hlukového ukazatele Ldvn (hlukový indikátor pro 
den-večer-noc) nad mezní hodnotou 70 dB (mez pro silniční dopravu daná 
Vyhláškou č. 523/2006 Sb., Vyhláška, kterou se stanoví mezní hodnoty hlukových 
ukazatelů, jejich výpočet, základní požadavky na obsah strategických hlukových 
map a akčních plánů a podmínky účasti veřejnosti na jejich přípravě (vyhláška 
o hlukovém mapování); při překročení této meze příslušné subjekty zvažují nebo 
zavádějí opatření ke snížení hluku) je cca 55 m na každou stranu od osy 
komunikace (v nezastavěném území). Tato hranice byla naznačena i ve výkresové 
části (viz přílohy). [15] 

LEGENDA 

Obr. 3.9 Hluková mapa silnice I/14 mezi Solnicí a Rychnovem nad Kněžnou [15] 
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V územním plánu města Dobrušky lze nalézt podmínku o rozhodování 
o změnách v území, která se týká ochrany řešené plochy před hlukem. Její znění 
je následující. 

„Požadavky na urbanistickou koncepci pro stavby, pro něž jsou stanoveny 
hygienické hlukové limity, bude v územním řízení prokázáno, že nebudou 
překročeny max. přípustné hladiny hluku v chráněných vnitřních i venkovních 
prostorech staveb a chráněných venkovních prostorech. Výstavba protihlukové 
ochrany takto vzniklé zástavby bude uplatňována jako podmínka vůči investorům 
této zástavby, musí být realizována mimo pozemky silnice I/14.“ [7] 

3.9 OCHRANNÁ PÁSMA 

S technickou a dopravní infrastrukturou, která byla charakterizována 
v přechozích kapitolách, se pojí vymezení ochranných pásem. Z hlediska definice 
jsou ochranná pásma vybrané plochy, ve kterých se zakazují nebo omezují jisté 
činnosti, a to pro ochranu zájmů společnosti. V případě řešené plochy budou 
klíčová ochranná pásma inženýrských sítí, která zajišťují, aby nebyl ohrožen 
provoz technických zařízení. Dále je nutné brát v potaz ochranná pásma 
komunikací a ochranná pásma stromů. [16] 

3.9.1 Dopravní infrastruktura 

Dle zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích je silničním ochranným 
pásmem prostor ohraničený svislými plochami vedenými do výšky 50 m, jehož 
vzdálenosti se liší podle kategorie komunikace. U silnic I. třídy (v případě 
řešeného území jde o silnici I/14) je ochranné pásmo od osy vozovky nebo 
přilehlého jízdního pásu 50 m. V případě silnic II. a III. třídy a místních komunikací 
II. třídy (ul. Solnická) je stanoveno ochranné pásmo 15 m. 

3.9.2 Technická infrastruktura 

Rozsah ochranného pásma je pro některá zařízení vyhlášen zákonem, 
u vodovodní a kanalizační sítě je stanoven normou. Následující tabulka (Tabulka 
7) ukazuje jaká jsou ochranná pásma u jednotlivých inženýrských sítí, přičemž je 
nutné je před zahájením stavební činnosti označit, aby nedošlo k poničení 
vedení. [16] 
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Tabulka 7 Ochranná pásma sítí [17] 

Druh sítě Ochranné pásmo sítě (kolmo na každou stranu od 
vnějšího líce potrubí/vnějšího kabelu)  

[m] 

Vodovod do DN 500 1,5 

Vodovod nad DN 500 2,5 

Kanalizace do DN 500 1,5 

Kanalizace nad DN 500 2,5 

Elektronické komunikace 1,5 

Tepelná síť 2,5 

Elektrický kabel do 110 kV 1,0 

3.10 GEODETICKÉ PODKLADY 

Geodetické podklady (body polohopisu a výškopisu, viz. výkresová část) byly 
získány pomocí přístroje GNSS Trimble R4 zapůjčeného Ústavem geodézie 
Fakulty stavební, VUT v Brně. Přesnost tohoto geodetického zařízení by měla být 
+/- 3 mm + 0,5 ppm RMS při měření polohy a +/-5 mm + 0,5 ppm RMS z hlediska 
výšky. [18] 

3.11 FOTODOKUMENTACE 

Pro lepší pochopení vztahů v území poslouží následující fotodokumentace. 
U každé fotografie je v levém horním rohu uvedeno zelené číslo, které dle Obr. 
3.10 představuje polohu místa, odkud byl snímek pořízen. 
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Obr. 3.10 Mapa k fotodokumentaci [1] 

 

 

První fotografie (Obr. 3.12) nabízí pohled na hasičský záchranný sbor, jež je 
situován v těsné blízkosti řešené plochy, resp. na křižovatce ul. Solnické 
a Družstevní. 

 

Obr. 3.11 Pohled na hasičskou stanici v ul. Solnická [autorka práce] 

❶ 
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Na druhém obrázku lze spatřit část ulice Solnická (místní komunikace), ke které 
přiléhá oplocená zahrada s ovocnými stromy a keři. Na ploše pozemku zahrady 
je dle platného územního plánu stanovena územní rezerva pro případnou 
komunikaci, která by obsluhovala území rozvojové plochy (viz kapitola 3.4.1). Po 
pravé straně za zmiňovanou zahradou stojí Penny market s parkovištěm (pozn. 
jedná se o bývalý řetězec Plus, proto modrá střecha), zatímco na levé straně 
můžeme spatřit bytové domy na ul. Družstevní. 

 

 

Z pořízené fotografie (Obr. 3.14) lze již vytušit využití řešené plochy, která 
v současnosti slouží převážně pro zemědělské účely. Vpravo se nachází již 
zmiňovaný Penny market. Poslední fotografie (Obr. 3.15) zachycuje pěší 
komunikaci vedoucí od Penny marketu k blízkému sídlišti. Vlevo lze vidět část 
zahrady, která byla popsána u Obr. 3.13. 

❷ 

❸ 

Obr. 3.13 Fotografie z ul. Solnická směrem k řešenému území [autorka práce] 

Obr. 3.14 Panoramatický pohled na řešenou plochu [autorka práce] 
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3.12 SWOT ANALÝZA ŘEŠENÉHO ÚZEMÍ 

V minulých kapitolách jsem analyzovala řešené území ze všech možných hledisek 
(širší vztahy, majetkoprávní vztahy, územní plán, geologické poměr apod.). Za 
účelem shrnutí zjištěných poznatků jsem se rozhodla využít tzv. SWOT analýzy. 
Jejím cílem je představit hlavní silné stránky, nacházet nové příležitosti, snažit se 
potlačit slabé stránky a zabránit potencionálním hrozbám, které se mohou 
v budoucnu vyskytnout. Výsledky jsem znázornila v následující tabulce. 

 

 

 

 

 

❹ 

Obr. 3.15 Pohled z chodníku u Penny marketu směrem k přilehlému sídlišti (v ul. Družstevní) 
[autorka práce] 
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Tabulka 8 SWOT analýza [autorka práce] 

 POMOCNÉ  

(k dosažení cíle) 

ŠKODLIVÉ  

(k dosažení cíle) 

VN
IT

ŘN
Í P

RO
ST

ŘE
D

Í 

 

STRENGHTS (SILNÉ STRÁNKY) 

 dobrá poloha území – nedaleko 
centra města 

 stoupající zájem o bydlení ve městě 

 blízkost Penny marketu 

 potenciál rozvoje na jih od území 
(Lidl, obchodní domy) 

 

 

WEAKNESSES (SLABÉ STRÁNKY) 

 poloha u silnice I. třídy (I/14) 

 neuspokojivá kvalita ovzduší a hluk 
způsobený dopravou 

 nedostatek parkovacích stání 
v sousední ulici Družstevní 

 velké množství majitelů pozemků 

 podloží nevhodné pro zasakování 
(dešťových vod) 

 větší vzdálenost stávajících 
inženýrských sítí (vodovod. řád, 
kanalizace…) 

 nízká kvalita půdy (třída ochrany IV.) 

VN
ĚJ

ŠÍ
 P

RO
ST

ŘE
D

Í 

 

OPPORTUNITIES (PŘÍLEŽITOSTI) 

 vznik nových objektů pro bydlení 

 nová parkovací stání a parkovací 
dům zajišťující odstavení vozidel i 
pro obyvatele ul. Družstevní 

 vytvoření nových veřejných 
prostranství (hřiště, park…) 

 rozvoj města Dobrušky a přilákání 
nových obyvatel 

 dotace 

 

THREATS (HROZBY) 

 nemožnost získání všech potřebných 
pozemků pro realizace záměru 

 nákladné napojení na vzdálené 
inženýrské sítě 

 zábor půdy při realizaci výstavby 

 stagnace území 
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4  NÁVRHOVÁ ČÁST 

4.1 VARIANTY VYUŽITÍ ROZVOJOVÉ PLOCHY 

V této části se budu věnovat návrhu, který by se dal na řešené rozvojové ploše 
uskutečnit. Jak lze vyvodit z Obr. 4.1, nejprve jsem si načrtla, jak by mohla 
vypadat budoucí výstavba, která spočívá v návrhu šesti bytových domů, objektu 
hromadných garáží a v řešení nových komunikací. Ráda bych zmínila, že návrh 
č. 1 je inspirován stávající územní studií (rozebraná v kapitole 3.4.4). V rámci této 
práce jsem zvolila návrh č. 2. Ten dle mého názoru nejlépe využívá nabízený 
prostor a díky vhodnému uspořádání bytové zástavby ve svém středu vytváří 
zajímavou plochu, vhodnou pro umístění parku či jiného veřejného prostranství. 
Tento návrh je dále rozpracovaný v následujících kapitolách a také je předmětem 
situačních výkresů (viz přílohy). 

 

 

 
Obr. 4.1 Prvotní varianty návrhu [autorka práce] 
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4.2 POPIS NÁVRHU 

V rámci návrhu jsem v území navrhla 6 třípodlažních bytových domů 
(s obdélníkovým půdorysem o rozměrech 30 x 15 m2). Jejich struktura se sice 
odlišuje od struktury umístění bytových domů v přilehlé ulici Solnická (s jižní 
orientací domů), avšak vytváří zcela nový výjimečný a poměrně uzavřený prostor. 
Uprostřed totiž vzniká malý plácek vhodný pro umístění parku či dětského hřiště. 
Domy mají jihovýchodní orientaci, která umožňuje proslunění během celého dne. 
Vzdálenosti budov a celé navržené řešení respektuje Vyhlášku č. 268/2009 Sb., 
o technických požadavcích na stavby. 

Návrh také zahrnuje umístění soukromých zahrad pro vybrané byty v prvním 
podlaží. Dále se řeší umístění zeleně (stromů a keřů), které vytváří optickou 
bariéru bytových domů od komunikací. Co se týče řešení dopravní a technické 
infrastruktury, vše je podrobně rozebráno v následujících kapitolách. Tato práce 
nezahrnuje dispoziční řešení vnitřních prostor objektů (tzn. půdorysy 
jednotlivých podlaží, řezy a další související výkresy a výpočty), zabývá se 
především jejich umístěním a řešením „zvenku“ (situační výkresy, které jsou 
přílohami práce). 

4.3 DOPRAVNÍ ŘEŠENÍ 

4.3.1 Popis celkového dopravního řešení 

V rámci dopravního řešení jsou navrženy dvě na sebe navazující místní 
komunikace s přilehlými chodníky, venkovní parkovací stání a také objekt 
dvoupodlažního parkovacího domu.  

Co se týče navrhovaných komunikací, jednou z nich je obytná zóna (tzn. místní 
komunikace funkční skupiny D1), která dopravně obsluhuje bytové domy 
a zároveň umožňuje příjezd do horního patra hromadných garáží. Jedná se 
o jednopruhovou obousměrnou komunikaci, která je na svém vjezdu opatřena 
zvýšenou sklopenou plochou. Na jejím konci najdeme obratiště vozidel 
umožňující otočení hasičského auta. 

Druhou navrženou komunikací je dvoupruhová místní obslužná komunikace 
(funkční skupiny C), která prochází jižní částí předmětné lokality a napojuje území 
na ulici Solnickou a na silnici I/14. Zároveň z ní vede odbočka k již popsané 
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obytné zóně a také ke spodnímu patru hromadných garáží a k parkovišti 
vybudovanému v západní části předmětné plochy. 

Dopravní návrh zahrnuje také napojení na stávající komunikace pro pěší, a sice 
na chodníky v ulici Solnická a v ulici Družstevní a dále na existující chodník 
vedoucí od Penny Marketu k bytovým domům v ul. Družstevní. Trasa posledně 
zmíněného stávajícího chodníku je v jeho střední části mírně změněna kvůli 
zřízení přechodu pro chodce přes navrženou místní obslužnou komunikaci. 

Pokud jde o realizaci parkovacích a odstavných stání, blíže o tom pojednává 
kapitola 4.3.1. 

4.3.2 Napojení území na stávající dopravní infrastrukturu 

Napojení na stávající komunikace je řešeno ve dvou místech. Zaprvé se jedná 
o vybudování odbočky z ulice Solnická, jejíž umístění lze vidět z Obr. 4.2. 
(pozn.: pro tuto plochu je stanovena územní rezerva, viz kapitola 3.4.1). Zadruhé 
jde o napojení na silnici I/14, k čemuž bude využit stávající sjezd, který zde byl 
vybudován za účelem příjezdu k zatím nezrealizovanému Lidlu, jež by měl stát na 
jih od předmětného území. Tento sjezd je zachycen na Obr. 4.3. 

 

Obr. 4.2 Pohled na ul. Solnická s místem napojení navržené komunikace [autorka práce] 

Umístění navrženého sjezdu 
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Obr. 4.3 Fotografie stávajícího sjezdu ze silnice I/14 [autorka práce] 

4.3.1 Výpočet celkového počtu parkovacích a odstavných stání 

Výpočet počtu parkovacích a odstavných stání upřesňuje norma ČSN 73 6110: 
Projektování místních komunikací. [19] 

Celkový počet stání 

N=Oo*ka+Po*ka*kp 

N …celkový počet parkovacích stání pro posuzovanou stavbu 

Oo …základní počet odstavných stání při stupni automobilizace 1:2,5 

Po …základní počet parkovacích stání 

ka …součinitel vlivu stupně automobilizace 

kp ...součinitel redukce počtu stání 

Součinitel vlivu stupně automobilizace ka  

Počet obyvatel v obci: 6873 obyvatel 

Počet registrovaných vozidel: 2972 osobních vozidel 

Stupeň automobilizace: 432 osobních vozidel na 1000 obyvatel 
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Součinitel vlivu stupně automobilizace: 1,08 (z tabulky v ČSN 73 6110) 

Součinitel redukce počtu stání kp  

Charakter území: A 

Součinitel redukce počtu stání: 1 (z tabulky v ČSN 73 6110) 

Základní ukazatele výhledového počtu odstavných stání  

Druh stavby - obytný dům - činžovní 

Účelová jednotka: byt o 1 obytné místnosti, počet účelových jednotek na 
1 stání: 2, počet účelových jednotek v objektech: 30 

Účelová jednotka: byt do 100 m² celkové plochy, počet účelových jednotek 
na 1 stání: 1, počet účelových jednotek v objektech: 54 

Účelová jednotka: byt nad 100 m² celkové plochy, počet účelových 
jednotek na 1 stání: 0.5, počet účelových jednotek v objektech: 12 

Počet odstavných stání: 93 stání (z tabulky v ČSN 73 6110) 

Základní ukazatele výhledového počtu parkovacích stání  

Počet obyvatel na 1 stání: 20 

Počet obyvatel v objektech (bytové domy – obytné okrsky): 250 

Počet parkovacích stání: 12,5 stání (z tabulky v ČSN 73 6110) 

Celkový počet stání = 113,94 stání 

4.3.1 Doprava v klidu 

Celkový počet navržených stání v předmětném území (ve venkovních prostorech 
i uvnitř parkovacího domu) je 170, což vyhovuje požadavku 114 stání, jež byl 
stanoven výpočtem v kapitole 4.3.1. Zároveň tento počet zajišťuje dostatečnou 
kapacitu k zaparkování vozidel i pro obyvatele ulice Družstevní, kde je počet míst 
k parkování nedostatečný. 

Venkovní parkování 

Parkování v zájmovém území je vyřešeno několika způsoby. Podél obytné zóny je 
navržen parkovací pruh s možností podélného parkování (celkem 14 stání). Doba 
parkování je zde omezena na max. 2 hodiny, aby tento prostor sloužil výhradně 
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pro rychlé naložení či vyložení nákladu nebo osob. Na konci obytné zóny jsou 
dále dvě kolmá parkovací stání vyhrazená pro zaparkování osob s omezenou 
schopností pohybu nebo orientace (dále jako OOSPO). 

Další možností k zaparkování vozidla je 30 venkovních parkovacích stání (z toho 
2 vyhrazená stání pro OOSPO) umístěných na samostatné ploše před vjezdem do 
obytné zóny. Tam již lze parkovat trvale bez časového omezení. Všechna 
venkovní parkovací stání budou zhotovena z betonové vegetační dlažby. 

Parkovací dům 

Většina parkovacích míst je umístěna v hromadných garážích (parkovacím domě) 
ve východní části řešeného území. Jedná se o objekt obdélníkového půdorysu se 
dvěma podlažími. Konstrukčním provedením budovy se v této práci nezabývám, 
nicméně předpokládám, že by se jednalo o železobetonový skelet s plochou 
střechou a fasádou umožňující přirozené větrání. 

Celková kapacita parkovacího domu je 124 parkovacích stání. Z toho se jich 65 
nachází ve spodním (částečně podzemním) podlaží a 59 v horním nadzemním 
podlaží. Z celkového počtu parkovacích míst je v objektu 13 míst vyhrazených pro 
vozidla na plynná paliva (CNG a LPG). Jejich počet je v souladu se stavební 
normou ČSN 73 6058, podle níž musí být v garážích nad 27 míst 10 % vyhrazeno 
pro vozidla s plynnými palivy. Tomuto opatření se musí následně přizpůsobit 
i vybavení garáží, které by měly být zajištěny pro případný únik plynu (např. 
detektory a havarijní větrání). Dále je v objektu navrženo sedm stání pro vozidla 
přepravující OOSPO. (Jejich počet je stanoven podle vyhlášky č. 398/2009 Sb., 
o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání 
staveb). Pro elektromobily vyhrazená parkovací místa nenavrhuji. [20][21] 

Objekt bude opatřen dvěma vjezdy. Jeden povede z obytné zóny (na severu 
zájmové plochy) a bude jím umožněn příjezd do horního podlaží. Druhý vjezd 
bude přístupný z navržené místní komunikace (na jihu zájmové plochy), odkud se 
řidič dostane do spodního podlaží hromadných garáží. Z důvodu úspory místa 
nebudou jednotlivá podlaží vertikálně propojena (např. rampami pro vozidla či 
výtahy pro pěší). Díky svažitosti území je zajištěn dostatečný výškový rozdíl obou 
vjezdů, které umožňují “bezbariérový“ příjezd do obou navržených podlaží. Není 
tedy uvažováno s vybudováním ramp. Pro vstup pěší a zároveň pro odchod 
z objektu budou sloužit dva vstupy v blízkosti vjezdů. 
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Stavba parkovacího domu výrazně znesnadní průchod hluku a vibrací z přilehlé 
silnice I/14 směrem k navrženým bytovým domům. Objekt tedy bude plnit funkci 
tzv. protihlukové bariéry. 

4.3.2 Šířkové uspořádání, skladby komunikací a obrubníky 

Z hlediska šířkového uspořádání je navržena ulice obytné zóny (obousměrná 
jednopruhová vozovka) se šířkou komunikace 4,5 m, přičemž 3,5 m bude tvořit 
jízdní pruh a 2,0 m parkovací pruh. Šířka místní obslužné komunikace 
(obousměrná dvoupruhová vozovka), která navazuje na již vybudované napojení 
ze silnice I/14, činí 6 m. Co se týče pěších komunikací, jejich šířka je v celé řešené 
ploše 1,5 m. 

Skladby navržených komunikací jsou stanoveny dle TP 170 Navrhování vozovek 
pozemních komunikací a jsou uvedeny v dopravním situačním výkrese (viz 
přílohy). Při výběru skladeb jsem uvažovala typ podloží PIII a třídu dopravního 
zatížení jsem zvolila III (500 TNV za den). Návrhové úrovně porušení vozovky vyšly 
D1 v případě místní obslužné komunikace a D2 u obytné zóny. Zatímco povrch 
místní obslužné komunikace byl zvolen z asfaltového betonu, vozovka v obytné 
zóně a na venkovním parkovišti je navržena z betonové dlažby. Veškeré chodníky 
jsou uvažovány také z dlažby, avšak odlišné barvy než povrch vozovky. Ve 
vhodných místech (u přechodu pro chodce a míst pro přecházení) jsou chodníky 
doplněny vhodnými hmatovými úpravami (varovným a signálním pásem). 

Obrubníky ohraničující navržené komunikace jsou zvoleny následující. Podél 
obytné zóny a místní komunikace se umístí betonové silniční obrubníky 
150/250/1000 mm, výšky 120 mm, přičemž v místech pro přecházení a přechodu 
pro chodce bude použit nájezdový silniční obrubník 150/150/1000 mm o výšce 
20 mm. Plynulý přechod mezi silničním a nájezdovým obrubníkem vytvoříme 
silničním obrubníkem přechodovým 150/150-250/1000 mm. Chodníky budou 
ohraničeny betonovým chodníkovým obrubníkem 100/250/1000, v. 60 mm 
a parkovací stání budou mít parkovací betonový obrubník 100/250/1000, 
v. 100 mm. Veškeré obrubníky budou vsazeny do betonového lože (C 25/30, XF2 
+ XD1) min. tl. 100 mm. 

Dopravní řešení by mělo být dále dořešeno s pomocí podélných profilů 
a příčných řezů (s navrženými příčnými a podélnými sklony), avšak to již není 
součástí mé práce. S výslednými sklony a klopením souvisí také odvodnění 
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komunikací, které je v mém návrhu uskutečněno umístěním bodových vpustí 
odvádějících vodu do dešťové kanalizace. 

4.3.3 Rozhledové poměry 

Projektová dokumentace zohledňuje zajištění rozhledových poměrů ve všech 
křižovatkách a dále před přechodem pro chodce a u míst pro přecházení. Vše je 
v souladu s ČSN 73 6110 Projektování místních komunikací. 

U všech křižovatek je z bezpečnostních důvodů uvažováno uspořádání A 
a vozidla skupiny 1 a pokud jde p rozhledových trojúhelníky, jejich přehled 
poskytuje následující Tabulka 9, ve které xb a xc jsou vzdálenosti stran 
trojúhelníků a vd je návrhová rychlost na hlavní komunikaci. 

Tabulka 9 Rozhledové poměry v křižovatkách [22] 

Místo rozhledového trojúhelníku xb [m] xc [m] vd [km/h] 

Napojení navržené místní komunikace na I/14 160 145 90 

Napojení navržené místní kom. na ul. Solnickou 70 65 50 

Výjezd z obytné zóny k navržené místní komunikaci 40 35 30 

Výjezd z parkoviště na místní komunikaci 40 35 30 

Výjezd z hromadných garáží na místní komunikaci 40 35 30 

4.3.4 Dopravní značení 

V předmětné ploše bylo navrženo následující dopravní značení (viz dopravní 
situační výkres), které se řídí vyhláškou č. 294/2015 Sb., Vyhláška, kterou se 
provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích. 

Začátek a konec obytné zóny je označen dopravní značkou IZ 5a a IZ 5b (“Obytná 
zóna“ a “Konec obytné zóny“) a zároveň značkou IP 10a (“Slepá pozemní 
komunikace“). Možnost parkování je zde upravena značením IP 13b (“Parkoviště 
s parkovacím kotoučem“) s dodatkovým textem “max. 2 hodiny“. V místě 
obratiště vozidel je zvoleno značení B 29 (“Zákaz stání“). 

Co se týče příjezdových komunikací sloužících pro hasičská vozidla, zde 
nalezneme značení B1 (“Zákaz vjezdu všech vozidel v obou směrech“) 
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s dodatkovou tabulkou s textem “Mimo vozidla hasičské techniky“. Zároveň je 
zde umístěna značka IP 4b (“Jednosměrný provoz“) a z druhé strany značení B 2 
(“Zákaz vjezdu všech vozidel“). 

Před vjezdem k venkovní parkovací ploše v blízkosti obytné zóny je umístěna 
značka IP 11b (“Parkoviště kolmé nebo šikmé stání“). Veškerá vyhrazená stání pro 
OOSPO mají svislé značení v podobě symbolu IP 12 (“Vyhrazené parkoviště“) 
s doplněným vodorovným dopravním značením V 10f (“Vyhrazené parkoviště pro 
vozidlo přepravující osobu těžce postiženou nebo osobu těžce pohybově 
postiženou“). 

Na navržené místní obslužné komunikaci se volí značení B 20a (“Nejvyšší 
dovolená rychlost“) s nápisem “30 km/h“, značení B 4 (“Zákaz vjezdu nákladních 
automobilů“) a také značka IP 6 (“Přechod pro chodce“), která upozorňuje na 
přechod pro chodce. 

Dále jsou použity dopravní značky upravující přednost P 4 (“Dej přednost v jízdě“) 
P 2 (“Hlavní pozemní komunikace“). 

Oba dva vjezdy do parkovacího domu jsou opatřeny značkami B 7 (Zákaz vjezdu 
motocyklů), A 7b (“Zpomalovací práh“) B 16 (“Zákaz vjezdu vozidel, jejichž výška 
přesahuje vyznačenou mez“) s nápisem “2,1 m“ a značkou B 30 (“Zákaz vstupu 
chodců“). 

4.3.5 Nástupní plochy požárních vozidel a přístupové komunikace 

Požadavky na požární bezpečnost upřesňuje norma ČSN 730802: Požární 
bezpečnost staveb, Nevýrobní objekty. Dle ní se musí ověřit, jestli je třeba 
navrhnout nástupní plochy, které umožňují protipožární zásah, a zda je 
přístupová komunikace ke všem budovám vyhovující pro vjezd požárních vozidel. 
Co se týče nástupních ploch, v řešeném území je není třeba navrhovat, jelikož 
všechny navržené objekty splňují požadavek na výšku h ˂ 12 m. [23] 

Z hlediska přístupové komunikace, která má být široká min. 3 m a vzdálená 
maximálně 20 m od vstupů do objektů, kterými se předpokládá požární zásah, je 
návrh také vyhovující. Bytové domy přiléhají k jednopruhové komunikaci (bytové 
zóně), jejíž šířka je 3,5 m (včetně parkovacího pruhu 5,5 m)  3 m. Vzdálenost této 
komunikace od jednotlivých vstupů je u čtyř bytových domů přibližně 
14 m < 20 m a ačkoliv u dvou “odsunutých“ objektů tento stav nevyhovuje (jsou 
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vzdálené 27 m  20 m), jsou navržena vhodná opatření, která tuto skutečnost 
vyřeší. K těmto domům totiž vede pěší komunikace (až do vzdálenosti 3,5 m od 
hlavních vstupů). Její skladba bude oproti ostatním chodníkům přizpůsobena 
zátěži požárních vozidel a zároveň bude komunikace rozšířena na šířku 3 m. Dále 
bude zavedeno vhodné dopravní značení, které na tuto přístupovou cestu 
umožní vjezd pouze požárním vozidlům a kromě bude sloužit pouze pro potřeby 
chodců. Požadavek na vzdálenost přístupové komunikace je tedy splněn 
(3,5 m < 20 m). [23] 

4.4 INŽENÝRSKÉ SÍTĚ 

Návrh zahrnuje napojení řešené lokality na technickou infrastrukturu, a sice 
vodovod, splaškovou a dešťovou kanalizaci, teplovod, vedení NN, 
telekomunikační vedení a také veřejné osvětlení. Vše je blíže popsáno 
v následujících kapitolách. Vedení inženýrských sítí je přednostně trasováno 
v zelených pásech nebo v chodnících podél komunikací. Některé sítě jsou však 
z důvodu nedostatku místa umístěny v navržených místních komunikacích. Jde 
o dešťovou a splaškovou kanalizaci. Přesné trasy navržených sítí jsou znázorněny 
v Koordinačním situačním výkrese C3, který je přílohou této práce.  

Při umísťování technické infrastruktury bylo dbáno na dodržení normy ČSN 73 
6005 Prostorové uspořádání sítí technického vybavení. Také byly respektována 
ochranná pásma sítí, která byla zmíněna v kapitole 3.9. 

Pro určení hloubek uložení jednotlivých sítí a pro navržení jejich sklonu by bylo 
potřeba zpracovat podélné profily a znát přesnou hloubku napojovacích bodů. 
Stejně tak uvažované dimenze by měly být podloženy podrobnými výpočty, avšak 
to již není součástí mé práce. 

Za účelem přehledného shrnutí navržené technické infrastruktury byla vytvořena 
následující tabulka, která u každé sítě uvádí délku jejího vedení a také navržený 
materiál, případně dimenzi. 
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Tabulka 10 Délky a materiál navržených IS [autorka práce] 

4.4.1 Zásobování vodou 

Objekty bytových domů a objekt hromadných garáží budou zásobovány pitnou 
vodou z nového veřejného vodovodu, který povede v zeleném pásu podél obytné 
zóny. Tento nově navržený vodovodní řad bude napojen na stávající veřejný 
vodovod vedoucí ulicí Družstevní. Napojení bude provedeno ve dvou místech, 
aby došlo k tzv. zaokruhování sítě, čímž bude v případě poruchy umožněna 
dodávka pitné vody z obou stran. 

Navržený distribuční vodovod je dlouhý cca 315 m a bude proveden z potrubí PE 
100 110x6,6 SDR17. Vodovodní přípojky k bytovým domům jsou navrženy z PE 
100 50x4,6 SDR11 a součet jejich délek dosahuje 123 m. V tom je započtena také 
délka potrubí dopravující pitnou vodu k objektu hromadných garáží pro možnost 

Navržená inženýrská síť Délka 
[m] 

Materiál 

Vodovodní řád 314,7 PE 100 110x6,6 SDR17 

Vodovodní přípojky 122,6 PE 100 50x4,6 SDR11, PE 100 
32x3,0 SDR11 

Splašková kanalizace 254,7 PP DN 500, PE DN 110 

Přípojka splašk. kanalizace 89,6 PVC KG DN 200 SN4 

Dešťová kanalizace 469,3 BETON DN 300 a DN 400 

Přípojky dešťové kanalizace 131,9 DN 160 PVC KG SN8 

Teplovodní potrubí 
(přívodní + vratné) 

347,9 2 x OC DN 65/140 

Teplovodní přípojky 85,2 2 x OC DN 40/110 

Vedení NN 238,5 AYKY 3x240+120 mm2 

Přípojky NN 81,4 AYKY 4x16 mm2 

Telekomunikační vedení 134,7 Metalický kabel 

Přípojky telek. vedení 73,2 Metalický kabel 

Veřejné osvětlení 569,9 AYKY 4x16 mm2 
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občasného mytí parkovacích ploch. Tato přípojka je stejného materiálu 
a dimenze. Každá přípojka je vybavena vodoměrnou šachtou (s vodoměrem) 
o rozměrech 1200 x 900 x 1500 mm s poklopem 600 x 600 mm. Napojení 
přípojek na vodovodní řád zajistí navrtávací pasy. 

Na potrubí vodovodu by měly být osazeny podzemní hydranty a další armatury, 
které nejsou ve výkresech zakresleny. 

Výpočet potřeby vody 

Specifická potřeba pitné vody: qsp = 137 l/os/den (hodnota převzata z územní 
studie) [7] 

Počet obyvatel s bytových domech: PO = 250 

Koeficient denní nerovnoměrnosti: kd = 1,35 (obec s 5 000 – 20 000 obyvateli) 

Koeficient hodinové nerovnoměrnosti kh,max = 2,0 (stanoveno na základě 
charakteru spotřebiště) 

Pozn.: Koeficienty byly určeny dle Směrnice č. 9/1973 

Průměrná denní potřeba pitné vody Qp 

Qp = PO x qsp = 250 × 137 = 34 250 l/den 

Maximální denní potřeba pitné vody Qm 

Qm = Qp × kd = 34 250 l/den × 1,35 = 46 238 l/den = 1 927 l/hod 

Maximální hodinová potřeba pitné vody Qh 

Qh = Qm × kh,max = 1 927 l/hod × 2,0 = 3 854 l/hod = 1,07 l/s 

4.4.2 Likvidace splaškových odpadních vod 

Splaškové odpadní vody budou likvidovány odvedením do navržené splaškové 
kanalizace vybudované v komunikaci obytné zóny. Odtud povedou odpadní vody 
do jednotné kanalizace v ulici Družstevní. Z důvodu vyšší nadmořské výšky 
napojovacího místa (cca o 3 m) je řešené území nevhodné pro vybudování 
gravitační kanalizace (stoka by se musela umístit do velké hloubky, což by 
představovalo komplikované zemní práce a neekonomičnost). Z tohoto důvodu 
budou splaškové vody nejprve odváděny do nejnižšího místa předmětné lokality 
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(poblíž objektu SO 06) a následně budou přečerpávány a odváděny tlakovým 
systémem do stávající kanalizace v ulici Družstevní. 

Přípojky k bytových domů jsou navrženy z potrubí DN 200 PVC KG SN4 a jejich 
celková délka je cca 90 m. Každá z nich bude osazena revizní šachtou o průměru 
400 mm, která bude umožňovat vyčištění přípojky. Součástí šachtového 
kompletu bude korugovaná roura, šachtové dno a pochůzný poklop s třídou 
zatížení A 15 (15 kN, tj. 1,5 tun) pro plochy používané výlučně chodci a cyklisty 
(chodníky, zahrady, zelené pásy, nádvoří bez možnosti pojedu osobních či 
nákladních vozidel). Přípojky z nemovitosti povedou kolmo ke stoce, pokud 
možno přímou trasou bez změny směru a sklonu. K napojení dojde pomocí 
předem nainstalované odbočky. Napojení bude po úhlem 45° ve směru toku. 

Co se týče stoky splaškové kanalizace, její gravitační úsek (před čerpacím jímkou) 
bude proveden z PP DN 500 o délce 135 m, zatímco tlaková část kanalizace (za 
čerpadlem) bude vyrobena z potrubí PE DN 110 o celkové délce přibližně 119 m. 
Při změně směru stoky (popř. sklonu) nebo v přímém úseku delším 50 m, jsou na 
kanalizaci umístěny betonové revizní šachty s poklopem o průměru 600 mm. Do 
splaškové kanalizace nesmí být napojeny dešťové odpadní vody. 

Navržené technické řešení respektuje požadavky stanovené provozovatelem 
splaškové kanalizace v dokumentu „Kanalizační řád stokové sítě města 
Dobrušky“ a dále také příslušné vyhlášky a související technické normy. 

Množství splaškových odpadních vod 

Výpočet produkce množství splaškových odpadních vod vychází z roční spotřeby 
vody a řídí se normou ČSN 75 6101. 

Maximální hodinová potřeba pitné vody Qh,m = 1,07 l/s (viz výpočet potřeby vody 
v kapitole 4.4.1) 

Průměrný denní průtok Qp,m = 34 250 l/den = 0,4 l/s (viz výpočet potřeby vody 
v kapitole 4.4.1) 

Množství balastních vod: QB = 5% z Qp,m = 0,05 x 0,4 l/s = 0,02 l/s 

Maximální denní průtok odpadní vody: Qmax = Qh,m + QB = 1,07 + 0,02 = 1,09 l/s 

Návrhový průtok splaškových vod: QN = 2 × Qmax = 2 × 1,09 = 2,18 l/s 
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Čerpací stanice 

Jak již bylo zmíněno na začátku této kapitoly, splaškové odpadní vody budou 
přečerpávány pomocí čerpací jímky, která umožní jejich dopravu do stávající 
kanalizace v ul. Družstevní. K přečerpávání bude sloužit čerpací jímka.  

Řešení musí uvažovat s možnou poruchou čerpadla či výpadku elektrického 
proudu, a to zajištěním havarijního objem, který je větší než součet 25 % 
průměrného denního přítoku splaškových vod (tj. 6 840 litrů). Tento objem by 
mohl být zajištěn akumulační jímkou, avšak levnějším a jednodušším řešením je 
využít akumulační objem stoky, tzn. objem potrubí mezi poslední napojovanou 
přípojkou a čerpadlem. V případě řešené kanalizace se v tomto potrubí 
navrženého z PP DN 500 za den nahromadí cca 9 426 l, což splňuje výše uvedený 
požadavek. Výtlačné potrubí odvádějící odpadní vodu z čerpadla (tlakovým 
způsobem) je navrženo z PE DN 110. [24] 

Bude se jednat o kalové ponorné čerpadlo, avšak přesný typ by měl být zvolen na 
základě podrobnějších hydrotechnických výpočtů a také po domluvě 
s provozovatelem sítě (AQUA SERVIS, a.s.). Čerpadlo bude podzemním kabelem 
napojeno na zdroj elektrické energie – elektrický rozvaděč. Kromě zmíněného 
čerpadla bude umístěno ještě jedno rezervní pro případ poruchy. 

4.4.3 Nakládání s dešťovými vodami 

Nakládání s dešťovými vodami je z důvodu nemožného vsakování (viz kapitola 
3.6) řešeno zbudováním dešťové kanalizace navržené z betonu DN 300 a DN 400, 
která se napojí na stávající potrubí dešťové kanalizace v ulici Solnická, která 
odvádí dešťové vody do Zlatého potoka. 

Část dešťových vod se bude shromažďovat v jezírku umístěném mezi bytovými 
domy a dále také v akumulační nádrži s možným využitím pro zavlažování 
travnatých ploch. Toto řešení je blíže popsáno v samostatné podkapitole. 

Ze zpevněných ploch budou dešťové vody stékat do bodových vpustí, které jsou 
zabudovány v místních komunikacích s max. rozestupem 60 m. Vpusti jsou 
přednostně umísťovány do středu jízdního pruhu, aby nebyly v přímé dráze kol 
projíždějících vozidel. Rozmístění revizních šachet se předpokládá stejným 
způsobem jako u splaškové kanalizace. Celková délka navržené dešťové 
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kanalizace je cca 470 m. Do dešťové kanalizace nesmí být napojeny splaškové 
odpadní vody. 

V místech, kde se předpokládá znečištění dešťové vody vlivem dopravy (úkapy 
benzínu či nafty na plochách k parkovaní) bude potrubí kanalizace doplněno 
o odlučovač lehkých kapalin (OLK) o rozměrech 2 400 x 1 430 x 1 300 mm, 
který tyto látky zachytí. 

Co se týče přípojek dešťové kanalizace odvádějících vodu ze střech bytových 
domů, ze střechy objektu hromadných garáží a také ze zmíněných bodových 
vpustí, jejich celková délka je přibližně 132 m a budou zhotoveny z potrubí PVC 
KG DN 160 SN8. 

Informace o množství dešťových vod a o odtokových součinitelích jednotlivých 
povrchů jsou k nalezení v následující kapitole. 

Výpočet dešťového průtoku 

Množství dešťových vod se stanoví dle vzorce: 

Qdešť = A x ψ x qs, ve kterém: 

A … plocha odvodňovaného území [ha] 

ψ … odtokový součinitel [bezrozměrný] závisející na typu povrchu 

qs … intenzita směrodatného deště (vydatnost návrhové srážky) [l/(s.ha] 

Intenzita 15minutového deště s periodicitou jednoho roku je podle Truplových 
tabulek vydatnosti dešťů 113 l/s/ha (údaj odpovídá nejbližší srážkoměrné stanice 
v Hradci Králové). [25] 

Celkový průtok dešťových vod v řešeném území (při přívalovém dešti) činí 
cca 94,8 l/s. Výpočet je zahrnut v následující tabulce. 

Tabulka 11 Průtok dešťových vod [24] 

Typ povrchu Odvodňovaná 
plocha A [ha] 

Odtokový 
součinitel Ψ 

Intenzita 
deště qs 
[l/(s.ha] 

Průtok 
dešťových 
vod Q [l/s] 

Střechy 0,4592 0,9 113 46,7 

Travnatý povrch 0,9971 0,15 113 16,9 
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Asfaltové 
komunikace 

0,1785 0,8 113 16,1 

Chodníky a 
komunikace z dlažby 

0,1725 0,6 113 11,7 

Parkovací plochy 0,0605 0,5 113 3,4 

Qdešť= 94,8 l/s 

Jezírko 

Dešťové vody z komunikací a ze střechy parkovacího budou rovnou svedeny do 
navržené dešťové kanalizace a vody dopadající na střechy bytových domů 
(můžeme je považovat za “málo znečištěné“) se využijí následujícím způsobem. 

Dešťová voda ze střech bytových domů umístěných severně od obytné zóny 
bude odváděna do navrženého jezírka. Do jezírka bude také napojeno potrubí ze 
dvou bodových vpustí odvodňujících přilehlé zpevněné plochy, přičemž před 
tímto přítokem bude osazena filtrační šachta o průměru 350 mm umožňující 
zachycení nečistot. Jezírko bude mít jak estetickou, tak akumulační funkci. Co se 
týče konstrukčního řešení, jezírko bude nepravidelného tvaru o přibližné ploše 
cca 65 m2 a bude vystláno geotextílií a jezírkovou fólií a jeho dno bude zasypáno 
štěrkem. Budou v něm růst vodní rostliny umožňující jeho samočistící schopnost. 
Po vyhloubení bude jezírko nejprve naplněno pitnou vodou. Pro případ velkých 
srážek je navržen bezpečnostní přeliv z potrubí PVC DN 32 odvádějící 
přebytečnou vodu z jezírka do dešťové kanalizace. 

Retenční nádrž 

Ze zbylých bytových domů (na jih od obytné zóny) povedou přípojky do retenční 
nádrže umístěné v nejnižších místech řešeného území. Taktéž se tam připojí 
potrubí ze dvou vpustí odvodňujících zpevněnou plochu kolem dětského hřiště.  

Nádrž bude podpovrchová a bude plnit retenční a akumulační funkci. Retenční 
prostor zajistí vyrovnání odtoku přívalových srážek a prostor akumulační bude 
zadržovat dešťovou vodu, která půjde následně využít k zavlažování zeleně. 
Čerpání akumulační dešťové vody pro výše zmíněné účely bude zajištěno 
ponorným čerpadlem napojeným na zdroj elektrické energie. Rozměry vybrané 
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betonové nádrže jsou 3,60 x 5,42 x 2,60 m a objem činí 38,0 m3, což vyhovuje 
potřebnému retenčnímu objemu. Doba prázdnění je 21,7 hodiny, což taktéž 
vyhovuje předepsané době prázdnění (max. 24 hodin).[26][27] 

Před vtokem dešťových vod do nádrže dojde k jejich přečištění ve filtrační šachtě 
o průměru 350 mm. Odtok z nádrže bude zajištěn bezpečnostním přelivem 
průměru 32 mm (z PVC), který bude napojen na dešťovou kanalizace vedenou 
v navržené místní komunikaci. 

4.4.4 Zásobování teplem 

Zásobování teplé vody pro vytápění bytových domů a ohřev teplé vody zajistí 
navržené přívodní a vratné potrubí, které se napojuje na stávající větvenou 
teplovodní síť v ulici Družstevní. Dodávka bude umožněna společností Centrální 
zdroj tepla Dobruška, a.s. 

Přívodní a vratné potrubí bude provedeno z ocelových trubek izolovaných PUR 
pěnou a s krycím plastovým pláštěm. Dimenzi nového distribučního teplovodu 
uvažuji DN 65/140 (65 = vnitřní dimenze ocelové trubky [mm], 140 = velikost 
spojky [mm]). Jeho celková délka (přívodního i vratného potrubí) činí přibližně 
348 m. [13] 

Co se týče teplovodních přípojek, které dosahují délky cca 86 m, použijí se pro ně 
trubky stejného materiálu jako pro zmíněný distribuční teplovod, nicméně 
dimenze je navržena na DN 40/110. V obou případech půjde o bezkanálově 
potrubí, tedy uložené přímo do výkopu. Zmíněné dimenze jsou navrženy pouze 
“odhadem“ na základě porovnání požadavků na vytápění s “podobnými“ 
bytovými domy. Pro přesné určení dimenzí by bylo potřeba provést konkrétní 
výpočty týkající se vytápění a zároveň blíže prostudovat podmínky dodavatele. 
Na teplovodním potrubí budou umístěny uzávěry, vypouštěcí a odvzdušňovací 
armatury vodních sítí. [28] 

Potřeba tepla (předběžná) 

Potřeba tepla je potřebný tepelný výkon za jednotku času. Při předběžném 
výpočtu potřeby tepla podle velikosti města (město do 10 000 obyvatel), vychází 
měrná potřeba tepla 2,85 kW/obyvatele, což při předpokládaném počtu 
250 obyvatel odpovídá roční potřebě tepla cca 700 kW. Tato hodnota je však 
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pouze orientační, skutečná hodnota by měla být stanovena podle tepelných ztrát 
objektu. [28] 

4.4.5 Zásobování elektrickou energií 

Řešená lokalita bude napojena na podzemní nízkonapěťové vedení provozované 
společností ČEZ, a. s. Napojovací bod na stávající vedení NN se bude nacházet na 
severu území (u ulice Družstevní). Bude se jednat o vedení AYKY 3x240+120 mm2 
celkové délky přibližně 240 m. Trasy vedení jsou navrženy do přidruženého 
dopravního prostoru mimo komunikace. Kabely budou uloženy do předem 
připravených rýh. Při křížení s komunikací budou kabely opatřeny chráničkou. 

Napojení objektů na rozvodnou síť bude umožněno nízkonapěťovými přípojkami 
400/230 V kabelem AYKY 4x16mm2 zavedeným do rozvaděčových skříní 
umístěných ve fasádách objektů (poblíž hlavních vstupů). Z kabelového vedení 
povedou také přípojky k čerpací stanici pro přečerpávání splaškové odpadní vody 
a dále k čerpadlu umožňujícímu čerpání dešťové vody z navržené akumulační 
nádrže. V blízkosti těchto zařízení budou umístěny samostatné přípojkové skříně. 
Součet délek všech navržených elektrických přípojek je cca 81 m. 

Řešení zásobování elektrickou energií (přesné trasy, výběr kabelů a umístění 
silových rozvaděčů včetně potřebných elektrotechnických výpočtů) by mělo být 
zpracováno specialistou. Mé řešení je pouze předběžné a orientační. 

4.4.6 Telekomunikační sítě 

Co se týče telekomunikačního vedení, bytové domy budou napojeny na 
podzemní vedení sdělovacích kabelů ve vlastnictví společnosti CETIN a. s. Celková 
délka přípojek je přibližně 73 m. Návrh zahrnuje napojení na stávající vedení 
v ulici Družstevní a také zhotovení nového vedení o délce cca 135 m, ze kterého 
se napojí zmíněné přípojky. Bude se jednat o metalické kabely uložené 
v kabelové rýze. [28] 

4.4.7 Veřejné osvětlení 

Návrh také zahrnuje zavedení nového veřejného osvětlení, které je napojeno na 
stávající síť veřejného osvětlení v ulici Družstevní, Solnická a dále na osvětlení 
umístěné podél chodníku vedoucího od ul. Družstevní k Penny Marketu. Celková 
délka nové sítě veřejného osvětlení je cca 570 m. Také se předpokládá 
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přemístění některých stávajících lamp, které brání novému řešení. Přesné 
umístění nových sloupů veřejného osvětlení však není součástí této práce, jelikož 
podléhá speciálním elektrotechnickým výpočtům. 

4.5 DĚTSKÉ HŘIŠTĚ 

Uprostřed prostoru mezi bytovými domy vznikne prostor vhodný k umístění 
dětského hřiště. Hřiště bude ohraničeno živým plotem a jeho celková plocha 
bude přibližně 150 m2. Uvnitř budou kromě prolézaček a houpaček umístěny 
také lavičky. Co se týče povrchu, budou použity montované syntetické povrchy 
složené z dlaždic (formátu 1x1m2) kladené na vrstvu kameniva. Výhodou těchto 
prefabrikovaných syntetických systémů je navzdory vyšší pořizovací ceně 
dlouhodobá životnost, tvarová stálost, barevná variabilita a dále také nenáročná 
údržba a vodopropustnost, díky které se dá hřiště využívat i krátce po dešti. [29] 

4.6 ŘEŠENÍ ZELENĚ 

Co se týče zeleně, návrh zahrnuje výsadbu nových stromů a keřů. Dřeviny jsou 
umístěny ve vhodných místech, aby nezasahovaly do ochranných pásem 
inženýrských sítí. Zejména půjde o vysázení zeleně podél navržených chodníku 
a dále v okolí jezírka a dětského hřiště mezi bytovými domy. Také se budou sázet 
“živé ploty“ z vhodných dřevin, a to v místech vnitřní hranice zahrádek u bytových 
domů (vnější hranice je navržena z gabionového zdiva). Přesné umístění je 
patrné z výkresové části této práce. Před zahájením výsadby dojde k plošné 
úpravě terénu včetně odplevelení a také k případné výměně půdy, aby byla 
vhodná pro navržené rostliny. Zeleň bude mít funkci estetickou a zároveň 
hygienickou (zachycení prachu z komunikací). 

4.6.1 Kácení dřevin 

Dále se předpokládá kácení dřevin, které brání novému návrhu. Jedná se 
především o listnaté a jehličnaté stromy (v počtu 10 ks) podél severní hranice 
řešeného území a dále také o dřeviny v místech nového napojení lokality na ulici 
Solnickou, kde je v současnosti sad. Ke kácení dřevin nebude třeba povolení, 
jelikož obvod jejich kmene (ve výšce 130 cm nad zemí) nepřesahuje 80 cm 
a zároveň se nejedná o významné krajinné prvky. [30] 
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4.7 TUHÝ KOMUNÁLNÍ ODPAD 

Kontejnery na tuhý komunální odpad budou umístěny uvnitř bytových domů. 
Jejich počet je stanoven podle následující tabulky za předpokladu, že jedna osoba 
vyprodukuje 28 litrů odpadu za týden. Předpokládaný počet osob v řešeném 
území je 250 (resp. 42 osob na jeden bytový dům), z čehož vyplývá, že za týden 
vyprodukují kolem 7 000 l odpadu. [31] 

Při četnosti vývozu jednou za týden a kontejnerech, které pojmou 240 l odpadu, 
by jich bylo nutné pořídit celkem 24 kusů (tzn. 6 kusů pro každý bytový dům). 
Vhodnější řešení se nabízí v obstarání nádob o objemu 1 100 l, kterých by bylo 
potřeba celkem 7 kusů (tzn. minimálně jeden tento kontejner na bytový dům). 
Tato možnost je v tabulce zvýrazněna zelenou barvou. [31]  

Tabulka 12 Orientační návrh počtu odpadních nádob [31] 

Nádoba/četnost: 1 x 
týdně 

2 x 
týdně 

3 x 
týdně 

4 x 
týdně 

5 x 
týdně 

6 x 
týdně 

1 x za 14 
dní 

120 l: 38 ks 21 ks 14 ks 11 ks 9 ks 8 ks 69 ks 

240 l: 24 ks 12 ks 9 ks 7 ks 6 ks 5 ks 43 ks 

1100 l: 7 ks 4 ks 3 ks 2 ks 2 ks 2 ks 12 ks 

Celkem za týden: 7000 l 

Komunální odpad vyprodukovaný občany bytových domů bude vyvážen 
společně s obsahem odpadkových košů (umístěných ve veřejných 
prostranstvích), a to 1 x týdně. O odvoz se postará společnost Marius Pedersen 
a.s., která zajišťuje odvoz odpadu v celé Dobrušce a také jeho následné 
“uskladnění“ na skládce odpadů v Křovicích. 

Co se týče nádob na tříděný odpad, v blízkosti vjezdu do obytné zóny je zřízen 
přístřešek s kontejnery na plast, papír a sklo, všechny o objemu 1 100 l. Jejich 
odvoz by také připadl na společnost Marius Pedersen a.s. 

4.8 VYJMUTÍ ZE ZPF 

Některé pozemky řešené lokality spadající do zemědělského půdního fondu. 
Jedná se o půdy se IV. třídou ochrany, tedy s podprůměrnou produkční 
schopností. Z tohoto důvodu by odnětí ze ZPF nemělo představovat problém. Po 
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povolení odnětí a před zahájením výstavby dojde nejprve ke skrývce ornice 
(s předchozím zjištěním radonového indexu). Ornice se následně může využít pro 
dodatečné ozelenění areálu či pro zúrodnění vybraných částí města. 

4.8.1 Odnímaná půda 

Dle kódu BPEJ (bonitované půdně ekologické jednotky), jehož hodnota je 5.20.04, 
spadá řešená půda dle Vyhlášky č. 48/2011 Sb., o stanovení tříd ochrany, do 
IV. třídy ochrany zemědělského půdního fondu, jak již bylo řečeno v předchozím 
odstavci. Její aktuální základní cena podle Vyhlášky k provedení zákona 
o oceňovaní majetku (oceňovací vyhlášky) č. 441/2013 Sb., je 4,86 Kč za m2 
a bodová výnosnost této půdy je na stupnici od 6 do 100 vyjádřena hodnotou 37. 
Jedná se o velmi málo produkční půdu. [32] 

Celková plocha odnímané půdy je cca 22 500 m2. Z hlediska druhů pozemků (dle 
katastru nemovitostí) jde o ornou půdu. Výjimkou je pouze jeden pozemek, který 
je trvalým travním porostem. 

Výčet pozemků chráněných ZPF je následující: 

p. č. 2106, p. č. 2113/2, p. č. 2113/7, p. č. 2113/12, p. č. 2113/13, p. č. 2113/125, 
p. č. 2113/126, p. č. 2113/130, p. č. 2113/133, p. č. 2113/134, p. č. 2113/135, 
p. č. 2113/136, p. č. 2113/137, p. č. 2113/13, p. č. 2113/139, p. č. 2113/140, 
p. č. 2113/141, p. č. 2113/142, p. č. 2113/143, p. č. 2113/147, p. č. 2113/150, 
p. č. 2113/151, p. č. 2113/190, p. č. 2113/191 a p. č. 2136/1. 

Výsledná cena za její odnětí byla vypočítána v samostatné příloze a činí přibližně 
210 000 Kč. Tato částka byla stanovena s ohledem na to, že u některých ploch 
není třeba odvodů za jejich odnětí. Jedná se o plochy, které budou v budoucnu 
veřejným prostranstvím se způsobem využití jako zeleň. Výpočet je v souladu se 
zákonem č. 334/1992 Sb., zákon o ochraně zemědělského půdního fondu a také 
s vyhláškou č. 271/2019 Sb., kterou se upravují některé podrobnosti ochrany 
zemědělského půdního fondu. 
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4.9 BILANCE NÁVRHU 

4.9.1 Intenzita využití území 

 Celková plocha řešeného území = 23 700 m2 

 Zastavěnost = 8 620 m2 = 36 % 

Pozn.: Zastavěné plochy zahrnují plochy všech objektů a dále veškeré 
zpevněné plochy v území. 

 Plocha veřejných prostranství – park a hřiště mezi bytovými domy cca 
1900 m2, chodníky 772 m2, volně přístupné zelené plochy (bez soukromých 
zahrad) min. 3 800 m2 

Co se týče ploch veřejných prostranství, je splněna podmínka vyplívající 
z §7 odst. 2 vyhlášky č. 501/2006 Sb., která pro každé dva hektary zastavitelné 
plochy pro bydlení vymezuje, aby byly také navrženy plochy veřejného 
prostranství o výměře minimálně 1000 m2. V případě řešeného území je 
potřeba nejméně 1 200 m2, což je dodrženo. [33] 

4.9.2 Maximální výška zástavby 

Výška zástavby je limitována územním plánem, který předepisuje výšku bytových 
domů o maximálně třech nadzemních podlažích. Tato podmínka byla 
respektována. Pokud jde o objekt hromadných garáží (parkovací dům), u něho 
nebyla stanovena žádná podmínka týkající se výšky. Výškové uspořádání je 
patrné z výkresové části práce (viz příloha ŘEZ A - A´). 

4.9.3 Celkový počet bytů 

V lokalitě je navrženo 6 bytových domů, které zahrnují celkem 96 jednotlivých 
bytů. Jejich počet byl určen na základě výpočtu čisté plochy podlaží: 

Půdorysná plocha jednoho podlaží bytového domu = 30 x 15 m2 = 450 m2 

Čistá plocha podlaží (zjednodušeně) = 0,75 x 450 m2 = 337,5 m2 

Čistá plocha bytového domu (o třech podlažích) = 3 x 337,5 m2 = 1 012,5 m2 

Předpokládané dispozice bytových jednotek a jejich výměry jsou uvedeny 
v následující tabulce, která je stanovena pro jeden bytový dům. 
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Tabulka 13 Počty a výměry bytů jednoho bytového domu [autorka práce] 

Dispozice 
bytu 

Počet bytů v 
domě 

Výměry bytů [m2] Výměra celkem 
[m2] 

1 + kk 5 35 35 35 39 39 183 

2 + kk 4 60 60 60 60 60 240 

3 + kk 5 76 78 78 79 79 390 

4 + kk 2 10
0 

10
0 

   200 

Celkem bytů na jeden objekt: 16 Celkem: 1 013 m2 

Tento počet bytů by zajistil bydlení pro přibližně 250 osob (při uvažované 
obložnosti 2,6 obyvatele na jeden byt). S tímto číslem se počítalo při návrhu 
počtu parkovacích stání. 

Zahrádky, které jsou součástí vybraných přízemních bytů, zaujímají celkovou 
plochu cca 1 500 m2. Průměrná velikost jedné zahrady je přibližně 73 m2. 
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5  ZÁVĚR 

Bakalářská práce se zabývá analýzou rozvojové plochy na okraji města Dobrušky 
a řeší její možné využití. 

První kapitoly práce jsou především teoretické. Řešila jsem v nich vazby řešené 
plochy na okolí, zkoumala jsem, jaké je její povolené využití z hlediska územního 
plánu, a zaobírala jsem se majetkoprávními vztahy. Zpracovány byly také 
podklady od správců technické infrastruktury, které ukázaly, kudy prochází 
inženýrské sítě. Dále jsem rozebrala stávající dopravní infrastrukturu a intenzitu 
dopravy na přilehlých komunikacích. Kromě toho jsem provedla geodetické 
zaměření GPS přístrojem zapůjčeným fakultou a také jsem pořídila 
fotodokumentaci. Rozbor území je zakončen SWOT analýzou, která shrnuje 
zjištěné poznatky a limity v území. 

V druhé části práce jsem se již zabývala konkrétním návrhem, který spočívá 
v umístění šesti bytových domů, jež by umožnily bydlení pro přibližně 250 osob. 
Ve východní části plochy je navržen parkovací dům vytvářející bariéru před 
hlukem a vibracemi z přilehlé silnice I. třídy. Objekt zároveň zajišťuje dostatečný 
počet parkovacích a odstavných stání pro celou předmětnou lokalitu a částečně 
i pro sousední ulici, kde jsou tyto kapacity nedostatečné. Součástí návrhu je 
řešení nové dopravní infrastruktury včetně umístění dopravního značení 
a napojení na stávající komunikace. V rámci technické infrastruktury byly 
navrženy nové trasy inženýrských sítí, které objektům umožní dodávku pitné 
vody a elektrické energie a také poskytnou možnost jejich napojení na kanalizaci, 
teplovodní a telekomunikační vedení. Nebylo opomenuto ani umístění nové 
zeleně, vyřešení nakládání s odpadem a zhodnocení procesu odnětí pozemků ze 
ZPF včetně stanovení výše jeho odvodů. 

Celkové řešení je patrné ze situačních výkresů, které jsou přílohami práce. Dále je 
k práci přiložena Souhrnná technická zpráva zpracovaná podle vyhlášky 
č. 499/2006 Sb., v platném znění, která by byla součástí dokumentace 
k územnímu řízení. Návrh je v souladu s územním plánem města Dobrušky 
a také se všemi souvisejícími zákony, vyhláškami a technickými normami. 

Dle mého názoru tato bakalářská práce předkládá vhodné řešení, které by bylo 
v budoucnu zajímavé zrealizovat. 
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