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Úvod
Řešené území „Lipiny“ se nachází v rozsáhlé proluce v jižní části Přelouče, kam je směřován hlavní
plánovaný rozvoj bydlení ve městě. Změna č.1 Územního plánu (dále také ÚP) Přelouč vydaná
zastupitelstvem města dne 15. 7. 2017 v tomto prostoru vymezila zastavitelné plochy bydlení BI –
bydlení v rodinných domech městské a příměstské označené Z37a(1), Z37b(1), Z37c(1), Z37d(1) a
plochu dopravní infrastruktury silniční DS označenou Z37(1) a stanovila pro ně povinnost zpracování
územní studie „D“ (dále ÚS).

Za problematiku, kterou je třeba řešit v ÚS, bylo v územním plánu určeno navrhnout zastavovací
systém celého území se zajištěním veřejné infrastruktury tj. dopravní přístupnosti, napojení na
technickou infrastrukturu - zásobování energiemi, zásobovaní vodou a odvádění splaškových vod a
hospodaření s dešťovými vodami, dále pak řešení přiměřené rozlohy veřejných prostranství.
Zpracování ÚS bylo zadáno v dubnu 2019 Atelieru T-plan, s.r.o. V rámci etapy I. zpracování ÚS byly
provedeny průzkumy a rozbory zájmového území, vyhodnoceny relevantní podklady, byl ověřen stav
dopravní a technické infrastruktury, celkový stav řešeného území a byly nastíněny základní koncepční
varianty řešení. Přípravné práce proběhly v květnu a začátkem června 2019 s výsledkem, který byl
dokladován v Situační zprávě – Etapa I. Po konzultacích s pořizovatelem územní studie (Odbor stavební,
Městského úřadu Přelouč) byla v rámci Etapy II. rozpracována nejvhodnější, pořizovatelem ÚS
doporučená varianta urbanistického řešení, parcelace, systému dopravy a technické infrastruktury. K
tomuto návrhu pořizovatel zaslal v listopadu 2020 připomínky, které zpracovatel vyhodnotil a zohlednil
v čistopisu ÚS.
Čistopis ÚS obsahuje textovou část a grafickou část.
 Hlavní výkres, zahrnující dopravní řešení
 Výkres technické infrastruktury
 Výkres širších vztahů
 Výkres vlastnických vztahů
 Vizualizace urbanistického řešení

1: 1 000
1: 1 000
1: 2 000
1: 1000
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Urbanistická koncepce
Řešené území je tvořeno pěti zastavitelnými plochami: Z37(1) (DS – dopravní infrastruktura silniční),
Z37a(1), Z37b(1), Z37c(1) a Z37d(1) (BI-bydlení v rodinných domech městského a příměstského typu).
Celková plocha má přibližné rozměry 300 m x 350 m, což činí cca 10 ha. Rozsáhlá plocha je územním
plánem určena pro vytvoření nové čtvrti města se zástavbou rodinnými domy s příslušnou veřejnou
infrastrukturou. Z hlediska ochrany ZPF se zájmové území nachází na půdách méně kvalitních pro
zemědělské využití - III. a V. třídy ochrany, využitelnost území pro zástavbu je z toho důvodu přijatelná.
Obr. 1 Výřez z hlavního výkresu Úplného znění ÚP Přelouč po
vydání změny č. 1 (2017)

Využitelnost řešeného území donedávna podléhala regulačnímu plánu Přelouč - Lipiny, který však
je v současné době již neplatný. Na základě předpokladu zrušení platnosti regulačního plánu, Úplné
znění ÚP Přelouč po vydání změny č. 1 stanovilo povinnost zpracování územní studie pro toto území.
Tento požadavek byl podpořen také stanoviskem vodohospodářských orgánů. Jelikož se území nachází
na rovinném terénu, jeden ze zásadních problémů jeho využití se týká vodního hospodářství - odvádění
splaškové i dešťové vody.
Urbanistická koncepce ÚS vychází z návrhu řešení dopravního systému místních komunikací. Jeho
základem je návaznost na stávající dopravní uspořádání města – polo okruhy propojující město ve
vztazích východ západ a další vazby. Další obslužné komunikace zástavby rodinných domů jsou vedeny
ve směru sever – jih tak, jednak pro zajištění vazby k centrální části města a současně aby bylo
dosaženo co nejvýhodnějšího situování rodinných domů se vstupy od západu či východu.
V ÚS je navrženo propojení ulic Zahradní-Sukova a Luční-Profesora Pleskota doplněné ulicemi
navazující na stávající ulice Okružní, Prokopa Velikého či Smetanovu. Pro zajištění důrazu na obytný
charakter čtvrti a zamezení nežádoucího průjezdného provozu nerezidentů, je navrženo dopravní
řešení – kombinace uspořádání zón 30 a obytných zón.
Zóna 30 je vymezena v propojení ulic Luční-Profesora Pleskota, Zahradní-Sukova a jako prodloužení
ulice Prokopa Velikého. Tyto komunikace tvoří hlavní urbanistické osy řešeného území. Šířky uličních
prostorů jsou voleny tak, aby navazovaly na šíře stávajících ulic a aby zajistily prostor pro veškeré nutné
dopravně technické a estetické prvky veřejného prostoru.
Ostatní uliční prostory jsou řešeny ve formě obytné zóny, která je charakterizována jako společný
prostor pro motorovou i nemotorovou dopravu. Tomuto principu je přizpůsobeno uspořádání uličního
profilu zahrnujícího parkovací stání, vstupy na parcely a plochy zeleně s možností umístění
volnočasových prvků (lavičky, dětské herní prvky).
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Hlavní kompoziční osou koncepce ÚS je komunikace vedená od jižního okraje řešeného území (od
plochy sadů - vně řešeného území) až po severní okraj území. Zde je navrženo těžiště rozvojového
území: objekt veřejné vybavenosti (např. MŠ, drobný obchod, klubové zařízení apod.) s navazující
parkovou úpravou v okolí retenční krajinářsky upravené vodní plochy. Těžiště území je zdůrazněno
návrhem řadových rodinných domů.

Veřejná prostranství
Změna č. 1 územního plánu udává celkovou rozlohu 9,81 ha všech pěti řešených zastavitelných
ploch. Dle Vyhlášky 501/2006 Sb. o obecných požadavcích na využívání území se stanovuje: „Pro každé
dva hektary zastavitelné plochy bydlení, rekreace, občanského vybavení anebo smíšené obytné se
vymezuje s touto zastavitelnou plochou související plocha veřejného prostranství o výměře nejméně
1000 m2; do této výměry se nezapočítávají pozemní komunikace.“ Pro řešené území tak potřeba
vymezení veřejných prostranství vychází cca 5000 m2. Tento limit je v návrhu ÚS splněn trojicí
veřejných prostranství při navazující ulici na ulici Prokopa Velikého. Tato ulice vede středem řešeného
území. Nová veřejná prostranství a jejich umístění korespondují i s vymezenými uzlovými body
setkávání obyvatel s docházkovou vzdáleností do 200 m. Tyto vztahy jsou podchyceny ve výkrese
širších vztahů.
Největší navrhované veřejné prostranství se nachází na severním okraji řešeného území, kde je
vymezeno v kontextu s umístěním retenční nádrže (nejnižší nadmořská výška) zachycující dešťové
srážky. Kolem nádrže je navržena parková plocha navazující na budovu občanského vybavení.
Jižním směrem podél prodloužené ulice Prokopa Velikého se nachází hlavní a doplňkové veřejné
prostranství zaměřené na sportovní a herní činnosti pro děti a mladistvé. Je zde navržena členitá
parková plocha s vymezeným místem pro herní prvky se stromy a dalším městským mobiliářem a menší
sportovní hřiště.
Třetí veřejné prostranství se nachází na jižním okraji řešeného území a vytváří spojující můstek mezi
touto rozvojovou lokalitou a navazujícími zastavitelnými plochami pro budoucí zástavbu. Cesta v
podélné parkové ploše plynule navazuje na chodník vymezený v zóně 30. Kolem cesty jsou navrženy
plošky pro herní prvky. Toto veřejné prostranství vykazuje návaznost na stávající sadovou plochu
(mimo řešené území), která by mohla v navazujícím území být základem rozsáhlejší městské zeleně.

Parcelace a zástavba
Při návrhu parcelace je respektován platný územní plán a kladen důraz na stávající hranice parcel
dle katastru nemovitostí, v zájmu dosažení co nejvstřícnějších počátečních podmínek z hlediska
majetkoprávních vztahů.
Územní studie navrhuje v řešeném území celkem 69 izolovaných rodinných domů, 17 řadových
domů a objekt občanského vybavení s blíže neurčeným využitím. Občanské vybavení je situováno na
severním okraji řešeného území navazující na stávající zástavbu směrem k centru města. Kapacitnější
zástavba ve formě řadových rodinných domů navazuje na navržený objekt občanského vybavení a
parkovou plochu.
V Hlavním výkrese jsou vymezeny doporučované orientace rodinných domů, situovaná průčelí
domů, kde bude umístěn vjezd na parcelu. Uspořádání polohy rodinných domů, řešení úprav chodníků
a zeleně u vjezdu na parcelu bude zpřesněno v navazujícím územním a stavebním řízení.
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Dopravní koncepce
Motorová doprava a komunikační síť
Řešené území bude dopravně zpřístupněno především z ulic Zahradní, Okružní, Luční, Sukova a dále
bude napojeno na ulice Prokopa Velikého a Prof. Pleskota. Vně řešeného území je nutné zajistit
napojení navrhovaných místních komunikací na stávající komunikační síť, zejména jde o napojení na
Okružní a Smetanovu ulici. Komunikační síť řešeného území je navržena v režimu dopravního zklidnění
a koncipována jako průjezdná, obousměrná. Hlavní přístupové komunikace jsou řešeny jako místní
obslužné - zóna 30 (dle ČSN 736110 funkční skupina C). Zbývající místní komunikace jsou navrženy
v prostorovém uspořádání a provozním režimu jako obytné zóny, tj. místní komunikace se smíšeným
provozem (dle ČSN 736110 funkční podskupina D1).
Šířka prostoru obytných zón: 8 m
Šířka místních komunikací v režimu zóna 30:
Luční-Profesora Pleskota: šíře 13 m
Zahradní-Sukova: šíře 12 m
Prokopa Velikého: šíře 10 m
Prostorové parametry komunikací – pozemky veřejných prostranství – splňují požadavky stanovené
v § 22 vyhl. č. 501/2006 Sb.
Řešení místních komunikací a uliční sítě přirozeně navazuje na okolní uliční systém a zajišťuje
prostupnost řešeným územím s důrazem na obytný charakter celé lokality. Uliční systém umožňuje
propojení v současnosti oddělených částí města a vhodně zapadá do konceptu jižní části Přelouče.
Nevytváří tak z řešeného území nevhodně izolovanou lokalitu a zároveň neumožňuje nežádoucí
průjezd.
Pro zklidnění dopravy v obytné zástavbě a zamezení nežádoucího průjezdu vozidel jsou tyto
obslužné komunikace navrženy v režimu zóny 30, která dovoluje maximální rychlost 30 km/h a jako
obytné zóny – max. dovolená rychlost 20 km/hod. V zónách 30 jsou navrženy výškově oddělené
oboustranné chodníky, parkovací stání a plochy zeleně. Ty vytváří v některých místech zúžení, šikany
pro zajištění nízké rychlosti projíždějících vozidel. V nejužších místech komunikace je zajištěna
minimální šířka 3,5 m pro průjezd jednoho automobilu, v blízkosti je pak vymezeno vyčkávací místo
pro protijedoucí automobil. V místech obousměrného provozu je šíře komunikace min. 5 m.
Křižovatkové prostory v zónách 30 jsou řešeny zvýšenou úrovní s výstražným značením a odlišným
materiálem. U vjezdů do zón 30 a obytných zón jsou navrženy zvýšené dlouhé zpomalovací
prahy odlišného materiálu. Výšková úroveň zpomalovacích prahů plynule navazuje na přilehlé
chodníky tak, aby byly zajištěny bezbariérové podmínky ve veřejném prostoru.
Příčný sklon komunikací je navržen jako jednostranný, směřující k vymezeným příkopům či žlabům
odvádějící dešťové vody do navržené retenční nádrže.

Nemotorová doprava
Nemotorová doprava je řešena jako součást navrhovaných místních komunikací, tzn. dopravně u
zóny 30 - oboustranné chodníky u obytných zón jako součást společného veřejného prostoru v jedné
úrovni s motorovu dopravou (max. povolená rychlost 20 km/hod.).
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ÚS zachovává v režimu a uspořádání zóny 30 v současné době využívanou nezpevněnou severojižní
účelovou komunikaci vedoucí k soukromé zahradě jižně od řešeného území a dále do krajiny.
Mezi ulicemi Okružní a Zahradní je navržen pěší průchod, který zajistí zkrácení docházkové
vzdálenosti k navržené budově občanského vybavení a parku.

Doprava v klidu
Odstavování a parkování vozidel rezidentů bude zajištěno na vlastních pozemcích, nebo jako
součást stavby. V řešeném území je navrženo 88 parkovacích stání včetně 5 míst pro tělesně
handicapované. U budovy občanského vybavení pak ÚS navrhuje dalších 8 parkovacích míst včetně 1
místa pro tělesně handicapované. Parkování vozidel v obytných zónách i zónách 30 je navrženo na
vyhrazených parkovacích stáních, která jsou oddělena materiálově a barvou povrchu.
Na plochy parkovacích míst budou použity polopropustné dlažby nebo rošty a, které umožňují
místní zasakování srážkové vody a tajícího sněhu a umožní vsak vody přepadající z přilehlých příkopů
či žlabů.

Vodní hospodářství
Zásobování pitnou vodou
V současnosti je město Přelouč zásobeno pitnou vodou z úpravny vody Mokošín, do které je
přiváděna surová voda ze zdrojů podzemní vody Jankovice, Brloh a Luhy - Choltice. Z vodojemu
Mokošín s objemem 2000 m3 a hladinami 255 až 259 m n. m. je upravená voda přiváděna do města
řadem DN 400 a přes Benešovice řadem DN 300. Vodovodní síť DN 250 až DN 100 je vesměs
zokruhovaná, je na ni napojeno cca 7500 obyvatel a slouží i jako požární vodovod. V odůvodněných
případech je možné využít jako zdroj požární vody navrženou retenční nádrž. Kapacita vodovodu i tlak
vody v síti je vyhovující a umožňuje napojení dalších odběratelů. Z Přelouče je voda dodávána řady DN
150 do sídel Lhota, Břehy a Lohenice. Provozovatelem vodovodu je VaK Pardubice a.s.
V lokalitě Lipiny není zatím vodovod vybudován. Západně vede v ul. Havlíčkově hlavní zásobovací
řad DN 200 směrem na Jankovice, ze kterého odbočují směrem na Lipiny řady DN 150 do ul. Luční, DN
100 do ul. Okružní a DN 80 do ul. Zahradní. Severně vede v ul. Žižkově řad DN 100, ze kterého odbočují
směrem na Lipiny řady DN 100 do ul. Stantejského a DN 100 do ul. Prokopa Velikého. Východně vede
od Benešovic hlavní zásobní řad DN 300 ulicí Kladenskou, odkud na Lipiny odbočují řady DN 100 ulicí
Edvarda Beneše, DN 100 ul. Sukovou a DN 100 ul. Smetanovou.
Koncepce řešení zásobování vodou lokality Lipiny je založena na napojení na veřejný vodovod z ul.
Luční řadem DN 150. Ve středové osové komunikaci (motorové a pěší) bude vybudován řad DN 100,
který bude propojen s řady DN 100 v ul. Sukově a v ul. Smetanově. Vodovod bude propojen řady DN
80 rovněž do ul. Okruhové, Luční a Prokopa Velikého. Zokruhovaný vodovod, bude plnit funkci
požárního vodovodu, to znamená, že na něm budou osazeny požární hydranty (nejlépe nadzemní).
Krátké větve budou DN 50. Výhledově může řad DN 150 pokračovat na jih do dalších zastavitelných
lokalit. Řešené území leží v nadmořské výšce 228 až 232 m. Trasy sítí, zakreslené ve výkrese, lze
v prováděcím projektu upravit.
Výstavba vodovodu může v rámci využitelnosti území (etapizace) probíhat variabilně z kteréhokoliv
směru (z ulice Luční, Okružní, Zahradní, Smetanovy či Sukovy).
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Odkanalizování
V Přelouči je vybudovaná jednotná kanalizace a poměrně nová čistírna odpadních vod s kapacitou
22,5 l/s a 10 500 EO vyústěná do Labe, na kterou je v současné době připojeno cca 8 600 obyvatel.
Kanalizace je dle Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Pardubického kraje (aktualizace z dubna 2015)
považovaná za stabilizovanou a funkční. Problematické je však odlehčování jednotné kanalizace pod
Račanským rybníkem a v Záloženském parku do Švarcavy, jejíž koryto je tak znečišťováno splašky.
Provozovatelem kanalizace je VaK Pardubice a.s.
V lokalitě Lipiny zatím kanalizace není vybudovaná. V okolních ulicích začínají stoky jednotné
kanalizace DN 300, a to v ul. Luční, Okružní, Zahradní, Stantejského, Prokopa Velikého, Smetanově a
Sukově. Ve Smetanově ulici je rovněž dešťová stoka DN 300. Oddílná kanalizace (splašková DN 300 a
dešťová DN 300) je vybudovaná pro bytové domy v ulicích Prof. Pleskota a Edvarda Beneše.
Koncepce odkanalizování lokality Lipiny navrhuje vybudování oddílné kanalizace. Splaškové
odpadní vody budou odváděny soustavnou kanalizací na ČOV. Dešťové vody budou v maximálně
možné míře zasakovány a přebytečné odváděny dešťovou kanalizací. Pro upřesnění kapacity vsakování
bude potřeba v dalších etapách přípravy výstavby zpracovat hydrogeologický průzkum.
Splaškové stoky DN 300 budou navrženy v trasách plánovaných komunikací. Kanalizace bude
napojená směrem na západ do ulic Okružní a Zahradní, směrem na sever do ulic Prokopa Velikého a
Smetanovy a směrem na východ do ul. Prof. Pleskota.
Dešťová kanalizace je navržena v souběhu s kanalizací splaškovou a může mít formu povrchového
odvodnění (příkopu). Z převážné části bude dešťová kanalizace vyústěna do retenční nádrže navržené
v severní části lokality. Odtok z retenční nádrže a východní část Lipin budou napojeny na dešťovou
stoku v ulici Smetanově, jihovýchodní část do dešťové stoky v ul. Edvarda Beneše.
Odvodnění dešťových srážek bude řešeno systémem mělkých příkopů po straně komunikací. Sklon
komunikací bude řešen tak, aby byl možný rozliv z příkopů do zeleně a parkovacích míst, kde budou
propustné dlaždice pro umožnění vsakování vody.
Uspořádání vedení technické infrastruktury ve veřejném prostoru bude upřesněno v prováděcí
dokumentaci. Vedení příkopů je nutné vést při okraji ploch zeleně a parkovacích míst pro zajištění
efektivnějšího vsaku dešťových srážek. Vedení vodovodů je vhodné vést při kraji uličního prostoru.
Trasy sítí, zakreslené ve výkrese, lze v prováděcím projektu upravit.

Vodní režim
Stav - řešené území spadá do povodí Labe od Chrudimky po Doubravu, ČHP 1-03-04-0590. Labe je
zařazeno mezi významné vodní toky a je ve správě Povodí Labe s. p.. Jakost povrchových vod v povodí
není dobrá, nevyhovující stav vykazuje jak po stránce chemické, tak po stránce ekologické. Typ vod je
kaprový.
Z hydrogeologického hlediska spadá řešené území do základního hydrogeologického rajonu HGR
4310 – Chrudimská křída, přes který je nasunuta svrchní vrstva HGR 1140 – Kvartérní sedimenty Labe
po Týnec. Odběry podzemních vod zde nejsou významné, kvantitativní stav podzemních vod je
vyhovující, kvalitativní nikoliv. Území nespadá do žádné chráněné oblasti přirozené akumulace vod
(CHOPAV), nezasahuje do ochranných pásem vodních zdrojů ani přírodních léčivých zdrojů a nejsou
zde vymezeny koupací vody, zranitelné oblasti či lokality pro akumulaci vod (LAPV).
Přeloučí od jihu k severu protéká drobný vodní tok – Švarcava (IDVT 10174705), která pramení jižně
od Přelouče, má délku 3,6 km a poměrně malé povodí a do Labe se vlévá zleva zhruba v km 950,2. Na
Švarcavě je zhruba v km 1,2 umístěn Račanský rybník, pod ním je koryto vodního toku v úseku dlouhém
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cca 370 m zatrubněno. Kvalita vody je naprosto nevyhovující, do toku jsou odlehčovány nečištěné
splaškové vody z jednotné kanalizace, koryto je zaneseno splavovanými nečistotami. Správcem toku je
Povodí Labe s. p..
Lokalitou Lipiny neprotéká žádný vodní tok, nezasahuje sem ani žádné záplavové území.
Koncepce řešení vodního režimu spočívá v návrhu retenční zahloubené nádrže v severní části
lokality pro zachycení přebytečných srážkových vod z větší části zastavitelné plochy. Minimální objem
nádrže pro zachycení patnáctiminutového deště je cca 110 m3 (11 x 10 x 1 m). Doporučuje se, ale
vybudovat nádrž větší se stálým nadržením vody a s potřebným retenčním objemem. Nádrž a její okolí
budou parkově upraveny.
V rámci řešeného území existují dle poskytnutých informací fragmenty melioračního systému (v
některých místech stále funkční), ale v ÚAP ORP Přelouč nejsou územně vymezeny. Při navrhované
plošné zástavbě území však tyto meliorace ztrácejí svou funkci a dojde tak k jejich zrušení.

Využitelnost řešeného území – vodní hospodářství
Část I.
Vodovod

DN 150, DN 00 a DN 50 z ul. Luční k ul. Prof. Pleskota
DN 100 a DN 50 směrem na sever k ul. Smetanově
DN 100 – propoj do ul. Sukovy

Splašková kanalizace

DN 300 z jihu na sever do ul. Smetanovy
pro domy č. 23 a 24 DN 00 do ul. Prof. Pleskota

Dešťová kanalizace

příkop z jihu na sever do ul. Smetanovy
pro domy č. 23 a 24 DN 300 do ul. Prof. Pleskota

Část II.
Vodovod

DN 100 z ul. Prokopa Velikého po konec řadovky

Splašková kanalizace

DN 300 z ul. Prokopa Velikého po konec řadovky

Dešťová kanalizace

příkop a DN 300 do ul. Smetanovy

Část III.a
Vodovod

DN 80 a DN 50 z ul. Luční po Okružní k domu č. 29
DN 100 z u. Prokopa Velikého do Zahradní

Splašková kanalizace

DN 300 v Okružní
DN 300 od domu č. 29 do Zahradní
DN 300 mezi občanským vybavením a řadovými RD 1 do ul. Prokopa
Velikého
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Dešťová kanalizace

příkop od Luční po Okružní až do nádrže
nádrž odtok z nádrže DN 300 do ul. Smetanovy

Část III.
Zbývající záměry

Energetika
V souladu s platným územním plánem je navrženo dvojcestné zásobování energiemi, t.j. elektřina
+zemní plyn. Jako hlavní topné médium je uvažován plyn, podle toho je také vypočten nárůst jeho
potřeby. Naopak návrh zásobování elektrickou energií nepočítá s plošným využitím elektrického
vytápění, které je možné jen v omezeném rozsahu. Pochopitelně je žádoucí i využití netradičních a
obnovitelných zdrojů energie, rozsah a druhy těchto zdrojů tato studie neurčuje a nepočítá s nimi ani
při výpočtu kapacit. Dosud není známo přesné využití objektů občanského vybavení na severním okraji
řešeného území, pro výpočet kapacity sítí jsou proto uvažovány jako ekvivalent pěti RD. Trasy sítí,
zakreslené ve výkrese, lze v prováděcím projektu upravit.

Zásobování elektrickou energií
Pro výpočet nárůstu potřeby elektrické energie použity tyto hodnoty:
instalovaný příkon pro jeden rodinný dům 11 kW, součinitel soudobosti β=0,28
Výpočtem vychází nárůst soudobého příkonu (bez uvažování elektrického vytápění):
P = 91 x 11 x 0,28 = 255 kW
Z důvodu velikosti vypočteného příkonu a vzdálenosti (přes 300 m) od stávajících trafostanic je
navržena nová distribuční trafostanice, napojená podzemním vedením na stávající síť VN.
V územním plánu je pro zásobování elektrickou energií rozvojové oblasti mezi současnou zástavbou
a trasou budoucího obchvatu Přelouče navrženo vybudování nadzemního vedení VN podél trasy
obchvatu. Při další výstavbě (nad rozsah územní studie Lipiny) bude zřejmě nutné toto vedení
vybudovat.
Vedení NN jsou navržena výhradně jako podzemní. Vedení NN jsou zasmyčkována v domovních
skříních, pokud to parcelace dovolí, budou tyto skříně vždy společné pro sousední parcely.

Zásobování plynem
V souladu s platným územním plánem je jako hlavní topné médium uvažován plyn. Pro výpočet
nárůstu potřeby plynu jsou použity tyto hodnoty:
hodinová potřeba pro jeden rodinný dům (včetně topení a přípravy TUV) 1,5 m3/hod
roční potřeba pro jeden rodinný dům (včetně topení a přípravy TUV) 2 000 m3/rok
Výpočtem vychází nárůst hodinové potřeby:
P = 91 x 1,5 = 136,5 m3/hod
Z důvodu velikosti vypočtené potřeby a v souladu se současným trendem je navržena plynofikace
středotlakým rozvodem s NTL regulací u každého domu. V lokalitě západně od řešeného území je již
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vybudován STL rozvod, na který lze připojit domy na západním okraji řešeného území, nikoliv však
celého řešeného území. Východně od řešeného území je rozvod NTL, který však nepovažujeme za
perspektivní a dostatečně výkonný pro zásobování řešeného území. Jako místo napojení, které umožní
pokrýt celý vypočtený nárůst, bylo vybráno ukončení STL plynovodu DN 160 v ulici Prof. Pleskota.
V územním plánu je pro zásobování plynem rozvojové oblasti mezi současnou zástavbou a trasou
budoucího obchvatu Přelouče (nad rozsah územní studie Lipiny) navrženo vybudování nové VTL/STL
regulační stanice v prodloužené ulici Havlíčkově.

Využitelnost řešeného území - energetika
Část parcel, vyznačených ve schématu využitelnosti území bude možné po projednání se správci sítí
pravděpodobně připojit na stávající sítě, aniž by bylo nutno budovat novou trafostanici a přívodní
plynovod z ulice Prof. Pleskota. Jedná se o parcely na jihozápadním okraji řešeného území. Kapacitně
by bylo zřejmě možné připojit další parcely na západní straně řešeného území, ke kterým však zatím
není dopravní přístup. Budování dopravní infrastruktury je účelné spojit s výstavbou inženýrských sítí.

Materiálové řešení ploch ve veřejném prostoru
Povrch komunikací v zónách 30 bude tvořen asfaltobetonem, povrch uličního prostoru v obytných
zónách bude řešen formou betonové dlažby různých barevných odstínů pro zdůraznění obytného
charakteru a vizuálního oddělení od zóny 30. Navýšená úroveň křižovatek a zvýšených prahů u vjezdů
do zón 30 a obytných zón budou řešeny z betonových dlaždic odlišné barvy než tomu bude v obytné
zóně (např. v odstínech červené), viz příklady řešení.

Chodníky budou výškově odděleny obrubníkem od komunikace a parkovacích stání (výjimku tvoří
parkovací stání pro tělesně postižené, ta budou plynule napojená na chodníky). Povrch chodníků bude
též z jednotného typu dlažby (vhodné jsou maloformátové betonové dlažby) pro celou řešenou
lokalitu, viz příklady řešení.
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Komunikace a chodníky budou spádovány ke straně, kde se bude nacházet příkop nebo žlab
odvádějící srážkové vody do retenční nádrže. Křižovatky je vhodné řešit odvodňovacími žlaby nebo
zatrubněním. Umístění příkopů v uličním prostoru je znázorněno ve výkrese technické infrastruktury.
Příklady řešené odtokových kanálků či žlabů jsou znázorněny v následujících obrázkách.

Vymezené drobné plochy zeleně podél komunikací nebudou výškově odděleny od komunikace,
stejně tak parkovací stání, z důvodu možnosti zasakování dešťových vod. Parkovací plochy budou
řešeny propustnou dlažbou, např. betonové polovegetační tvárnice, viz příklady řešení.

Cesty v parkových plochách budou z propustných materiálů přírodního charakteru, např. válcovaný
hlinitopísčitý mlat, štěrk jemné frakce, viz příklady řešení.
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Architektonická forma zástavby
Způsob zástavby
Územní studie vymezuje v zastavitelných plochách pro bydlení (BI - bydlení v rodinných domech
městské a příměstské) rodinné domy. Jejich forma není v územním plánu stanovena a bude se proto
řídit vyhláškou č. 501 /2006 Sb. o obecných požadavcích na využívání území – dle §2 odst. a) bod 1.
V rodinném domě musí více než polovina podlahové plochy odpovídat požadavkům na trvalé rodinné
bydlení. Rodinný dům může mít nanejvýše tři samostatné byty, nejvýše dvě nadzemní a jedno
podzemní podlaží a podkroví.

Koeficient zeleně
Úplné znění ÚP Přelouč po vydání změny č. 1 stanovuje u ploch BI – bydlení v rodinných domech
městské a příměstské v Podmínkách prostorového uspořádání, že intenzita zástavby nových staveb i
změn stávajících staveb bude respektovat koeficient zastavěnosti navazující okolní zástavby rodinných
domů.
Vyhláška č. 501/2006 Sb. o obecných požadavcích na využívání území, udává pro samostatně stojící
rodinné domy a stavby pro rodinnou rekreaci nejméně 40 % a řadové rodinné domy 30 % plochy
pozemku schopné vsakovat srážkovou vodu do podloží. Územní studie tyto zákonné požadavky
respektuje a nemění.

Stavební čára nepřekročitelná
Stavební čára nepřekročitelná vymezuje rozhraní, které nelze překročit směrem vně pozemku.
Stavba nemusí ležet přímo na těchto stavebních čárách, nýbrž v ploše jimi vymezené.
Stavební čáry nepřekročitelné jsou vymezeny v celém řešeném území kromě řadových domů a
budovy občanského vybavení. Stavební čára nepřekročitelná je vzdálená od společné hranice
stavebních parcel 3,5 m a od hranice s uličním prostorem 4 m. Stavebním zákonem je stanoveno, že
minimální odstup dvou rodinných domů musí být 7 m.

Tvar střechy
Územní studie navrhuje v celém rozsahu řešeného území tyto přípustné tvary střech se
specifikacemi, zejména kvůli zachování jednotného rázu lokality a začlenění nové výstavby do okolní
stávající zástavby:
Sedlová střecha
-

je přípustná nadezdívka nadstavení pro využití podkroví do maximální výšky 1,5 m.
přípustný sklon střechy v rozmezí 25˚ - 40˚
matná krytina v odstínech červené, hnědé a šedé barvy

Valbová a polovalbová střecha
-

přípustný sklon střechy v rozmezí 25˚ - 40˚
matná krytina v odstínech červené, hnědé a šedé barvy
je přípustné nadstavení pro využití podkroví
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Obr. Doporučené, přípustné sklony střech (červená zóna)

Oplocení
Oplocení pozemku do veřejného prostoru je doporučeno volit tradičně poloprůhledné s maximální
výškou do 1,8 m včetně podezdívky. Preferovanými materiály podezdívky jsou kámen, omítané či
neomítané zdivo, vlastní plot - dřevo, věrné imitace dřeva, kov. Uvedené materiály lze kombinovat.
Oplocení u společných hranic stavebních parcel nepodléhá specifikaci, i tam však platí doporučení
maximální výšky 1,8 m a použití poloprůhledného řešení.

Závěr
Územní studie Přelouč – Lipiny se týká jednoho z nejvýznamnějších rozvojových prostor bydlení ve
městě Přelouč. Územní studie předkládá pro tento prostor o rozloze 9,81 ha ucelené řešení využití
území – tj. způsobu zástavby rodinnými domy, řešení dopravní infrastruktury, technické infrastruktury,
umístění veřejných prostranství a občanského vybavení. V souhrnu navrhuje územní studie výstavbu
69 izolovaných, 17 řadových rodinných domů a jednoho neupřesněného zařízení občanské
vybavenosti.
V dalším postupu se předpokládá schválení možnosti využití této územní studie podle §25
Stavebního zákona, tj. vložení dat o této studii do evidence územně plánovací činnosti, tak aby mohla
studie sloužit jako územně plánovací podklad k pořizování územně plánovací dokumentace, změn
územně plánovací dokumentace a pro rozhodování v území.
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Příloha 1 - Fotodokumentace současného stavu
Pohled z ulice Luční severním (foto vlevo) a východním směrem

Pohled z jižního okraje řešeného území severním (foto vlevo) a západním (foto vpravo) směrem

Pohled ze severního okraje řešeného území severním (foto vlevo) a západním (foto vpravo)
směrem

Pohled ze severního okraje řešeného území jižním (foto vlevo) a západním (foto vpravo) směrem
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Příloha 2 - Příkladné realizace prvků obytných zón
Vjezd do obytné zóny řešený změnou povrchu a úrovně terénu

Celkové řešení obytných zón
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Vybrané podklady
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Použité zkratky
ČOV

čistírna odpadních vod

EO

ekvivalentní obyvatel

LAPV

lokalita akumulace povrchových vod

NN

nízké napětí

NP

nadzemní podlaží

NTL

nízkotlaký plynovod

RD

rodinný dům

STL

středotlaký plynovod

TUV

teplá užitková voda

ÚAP ORP

Územní analytické podklady obce s rozšířenou působností

ÚP

územní plán

ÚS

územní studie

VN

vysoké napětí

VTL

vysokotlaký plynovod

ZPF

zemědělský půdní fond
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