




1   TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍ STUDIE

LOKALITA Bv – 46 k.ú. Králíky

1.  průvodní zpráva

       1   širší vztahy
       2   vymezení prostoru ÚS
       3   stávající funkční využití plochy 
       4   návrh
       5   zadávací podmínky
       6   doklady 
    

1.1 širší vztahy

     Zájmové území, lokalita Bv – 46 k.ú. Králíky  se nachází v severní části města
Králíky, přístupnost na pozemky je dnes ze silnice III/ 31224 vedoucí z města Králíky
do obce Prostřední Lipka. Jedná se o k jihu a jihozápadu sklon ěnou louku

1.2 vymezení prostoru ÚS

    Trojúhelníková  plocha  určená  k zástavbě  je  ze  severu  vymezena  budoucí
přeložkou komunikace lll. t ř., z   jihu stávající trasou komunikace lll. t ř. a ze západu
stávající nezpevněnou cestou.
      Území o rozloze cca 2ha zahrnuje pozemkové parcely 3457 – 3469.

1.3 budoucí funkční využití plochy 

     Řešené území je v ÚP navrženo jako plocha venkovského bydlení.
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1.4   návrh

1.4.1  širší souvislosti a hlavní zásady
     Navrhované úpravy obytné plochy vycházejí z úlohy tohoto prostoru v ÚP, 
z rozboru stávajícího stavu a vyváženého uplatňování hledisek prostorových,
funkčních  a provozních. Hlavním cílem návrhu je vybudování dobře fungujícího
obytného prostoru, který se stane součástí města. Podmínkou realizace zám ěru je
udržení nákladů na přípravu území v konkurenceschopné výši.

1.4.2  prostorové řešení
     Řešená plocha je svou orientací ke světovým stranám a podélnou osou
rovnoběžnou s komunikací p ředurčena k zachování dopravního napojení ze stávající
komunikace lll. t ř. Tato koncepce respektuje i plánovanou přeložku této komunikace,
která bude probíhat podél opačného, tedy severního okraje území. Napojením ze
stávající komunikace se tak zajistí maximální odstup od budoucího zdroje hluku
z dopravy, dispoziční řešení rodinných domů s odvrácenými obytnými místnostmi
odcloněnými nebytovými prostorami a v krajním p řípadě i pozdější odclonění
případnou jednoduchou protihlukovou bariérou v trase oplocení (po vybudování
přeložky) v rámci individuální výstavby RD. 
     Fronta domů podél komunikace je v návrhu prolomena malým ve řejným
prostorem, který zahrnuje malý bunkr opevn ění a přístup ke třem domům, z nichž
dva se nacházejí „v druhé řadě“ uvnitř řešeného území.

1.4.3 stanovení podmínek pro využití ploch 
Bydlení venkovského typu (Bv):

Hlavní využití:
- objekty  určené pro  bydlení  –  izolované rodinné domy,  usedlosti  s uzavřeným

dvorem 

Přípustné využití:
- objekty pro chov drobného hospodářského zvířectva  
- oplocené i neoplocené zahrady s funkcí okrasnou, rekrea ční i užitkovou
- přístupy k jednotlivým stavbám a komunika ční plochy kolem těchto staveb, včetně

potřebných parkovacích míst
- objekty a liniové  stavby  sítí technického vybavení, které je potřebné pro  funkci

daného území 
- veřejná prostranství 

Podmíněně přípustné využití :
Podmínka pro využití plochy Bv-46:
- obytné  objekty  v lokalitě  budou směřovány  do  její  jihovýchodní  části,  prostor

v sousedství navrhované přeložky silnice III.  třídy bude využíván jako soukromá
zeleň

-
Nepřípustné využití: 
- výrobní a skladovací objekty 
- dálnice a rychlostní silnice
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- vysokotlaký plynovod a elektrické vedení velmi vysokého napětí 
- zařízení veřejného stravování a ubytování nad 10 osob a hostinská činnost 

1.4.4  bydlení
     Návrh vychází ze stávající parcelace, která byla provedena v předstihu.
V některých místech jsou hranice mírn ě přízpůsobeny nebo vynechány tak, aby
vyhovovaly návrhu US.
     Je navrhováno celkem 9 izolovaných rodinných domů. 

Podmínky prostorové regulace:
- výšková regulace – maximálně dvě  nadzemní podlaží resp. nadzemní podlaží a

obytné podkroví
- intenzita využití pozemků - koeficient zastavění – maximálně 30%
- intenzita využití pozemků - koeficient zeleně – minimáln ě 50%
- minimální velikost parcel – 1000 m2
(z této minimální výměry je možná výjimka v  případě souhlasu vlastníků sousedních
pozemků s touto výjimkou)

Výstavba RD je regulována pomocí regulačních čar.

uliční  čára  vymezuje  vzdálenost  domu od  komunikace.  Je  vedena  soub ěžně
s krajnicí silnice III. třídy ve vzdálenosti jejího ochranného pásma, tedy 15 m od osy
přilehlého  jízdního  pruhu.  V trase  uliční  čáry  bude  situována  vnější  hranice
významné části obvodového pláště domu, přičemž kromě střechy a markýz nebude
žádnou části překročena.
  
stavebně  regulační  čára  (nepřekročitelná)  vymezuje  maximální  hranici  polohy
domu směrem k sousedovi na osluněné straně. Minimální volný prostor mezi domem
a  hranicí  parcely  se  tak  vymezuje  na  8m.  Z vyhlášky  č.  501/2006  Sb.  vyplývá
minimální vzdálenost sousedního domu od hranice pozemku 2 m, což dohromady
garantuje minimální volný prostor mezi domy 10 m.

regulace oplocení se nenavrhuje, protože samo znění vyhlášky č. 268/2009 par.7 
je zcela vyčerpávající co do vhodnosti, přizpůsobení stavbě i vzhledem ke
zřizovaným sjezdům na pozemní komunikaci.

Podmínky pro navrhování a realizaci staveb:

- obytné stavby musí splňovat podmínky vyhlášky o technických požadavcích na 
  stavby
- doplňkové stavby ke stavbě hlavní musí splňovat podmínky vyhlášky o technických 
  požadavcích na stavby; musí se umístit tak, aby svým vzhledem a ú činky na okolí  
  nenarušovaly obytné a životni prostředí
- obytné prostory i plochy pro provozování podnikatelské činnosti by měly být   
  sloučeny do jednoho stavebního objektu
- parkování vozidel uživatelů podnikatelských aktivit v území musí být řešeno   na 
  pozemcích provozovatelů podnikatelských aktivit nebo vyhrazených stáních na 
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  veřejných komunikacích
- při umísťování staveb pro chov drobného hospodářského zvířectva je třeba   
  dodržovat patřičné hygienické vzdálenosti od obytné zástavby („ Postup pro 
  posuzování ochranného pásma chovů zvířat z hlediska ochrany zdravých životních 
  podmínek" –    Acta hygienica, epidemiologica et microbiologica, č.8/1999)
- při  ukládání  vedení  inženýrských  sítí  a  výstavbě  objektů  technické
infrastruktury se   
  musí dodržovat požadovaná ochranná pásma od okolních staveb

1.4.4  veřejný parkový prostor

      Plocha kolem betonového bunkru ŘOP a podél krátké navrhované účelové
komunikace je uvažována jako veřejný parkový prostor, který je ze tří stran definován
okrajem pozemků RD a z jedné strany komunikací III. tř. Bude využíván jako
komunikační prostor řešící přístup a příjezd ke třem RD a zároveň i ke zmíněnému
bunkru. V tomto veřejném prostoru je i umíst ěna společná studna – zdroj pitné vody .
     Vzhledem k charakteru této plochy bude výhodné jednoduché řešení s ohledem
na snadnou a levnou údržbu. Nejvýhodnější se jeví udržovaná zatravněná základní
plocha s  probíhající  zpevněnou komunikací, jednoducho soliterní zelení a prvky
drobné architektury (lavička, odpadkový koš …). 

1.4.5  dopravní řešení
     
Sjezdy

     Parcely rodinných domů jsou připojeny na pozemní komunikaci pomocí
samostatných sjezdů umístěných při severní straně pozemků. Bylo by výhodné, aby
sjezdy byly realizovány podle stejného schématu (opakovaný projekt), ale v rámci
výstavby každého domu.
     Vlastní sjezd je uvažován v šířce 4 m s rádiusem 3,0m. V rámci sjezdu bude
zřízen propustek DN 400mm. Tyto parametry budou upřesněny v projektu.

Vozidlové komunikace

     V rámci ÚS se navrhuje krátká účelová komunikace ší řky 4m k napojení t ří RD a
stávajícího bet. bunkru. Její parametry budou up řesněny v projektu.

Posouzení rozhledových poměrů

stručný popis stávajícího stavu
     Území určené pro navrhovanou zástavbu tvoří v současné době nezastavěné
pozemky v prostoru přilehlém ke st. silnici III. t ř. č. 31224. Jedná se o pozemkové
parcely mimo sou časně zastavěné území obce Králíky (v extravilánu). 
     Území je rovinaté, přehledné, bez nadzemních staveb. St silnice III/31224 je
vedena po jihovýchodním okraji řešeného území v mírném terénním zá řezu a na
straně přilehlé k řešenému území je lemována st ředně vzrostlými ovocnými stromy,
které budou odstraněny. Vozovka má šířku 6 – 6,5 m a stoupá ve spádu 4,5%
směrem od města Králíky.
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     Podél vozovky na straně přilehlé k řešenému území je veden otevřený
odvodňovací příkop v zemním provedení zpevněný travním porostem, vozovka je
jednostranně příčně vyspádována k tomuto příkopu.
          
popis navrhovaného řešení
     Část území bude napojena na stávající silnici samostatným sjezdem řešeným
jako křižovatka stávající státní silnice a navrhované místní účelové komunikace,
která bude zajišťovat dopravní napojení tří pozemků.
     Ostatní pozemky budou na silnici napojeny sjezdy navrhovanými vždy zvláš ť pro
každý stavební pozemek.
     Směrové a výškové řešení sjezdů je zřejmé ze situační přílohy a  bude odpovídat
požadavkům ČSN 73 6110 - Projektování místních komunikací a dalším
požadavkům určeným ve správních řízeních. Směrové a výškové řešení bude dále
upřesňováno v rámci konkrétních návrhů zástavby jednotlivých stavebních pozemků.
Umístění sjezdů v kontaktu se státní silnicí zůstane zachováno. 
     Součástí sjezdů budou trubní propustky DN 400 mm zajiš ťující funkčnost
stávajícího odvodňovacího příkopu.
     Stavby sjezdů budou umístěny v ochranném pásmu silnice III/31224.

povrchové úpravy, parametry a odvodnění navrhovaných sjezdů    
     Samostatný sjezd (k řižovatka st. silnice a navrhované místní účelové
komunikace) bude proveden jako vozovka s bezprašným živičným povrchem pro
třídu dopravního zatížení VI s betonovými obrubníky a vodicími pásky, 
s jednostranným spádem, s ur čením pro provoz osobních automobilů a občasné
vjezdy TNV. Dle TP 170 MD ČR doporučujeme konstrukci D1-N-5/VI v celkové
tloušťce min. 25 cm. 
     Ostatní sjezdy doporučujeme v provedení ze zámkové betonové dlažby pro třídu
dopravního zatížení O v konstrukci typu D2-D-1/0 dle TP 170 v celkové tl. min. 25
cm.  
     Šířka sjezdů se ve všech případech navrhuje jednotná - 4,0 m. Poloměry napojení
sjezdů na státní silnici se navrhují 3,0 m.
     Sjezdy se navrhují s podélným spádem ke stávající st. silnici. Odvodn ění sjezdů
bude provedeno do navrhovaných propustků. Napojení sjezdů na st. silnici bude
provedeno mírným protispádem.  

rozhledy
     Kategorijní typy silni čních komunikací, návrhové a sm ěrodatné rychlosti
stanoveny  dle tab. 3,6 a 10 ČSN 73 6101 a místních podmínek

- stávající silnice III/31224
St. silnice III/ ve směru od Králík - S 6,5 - 60/90km/hod. (st. silnice mimo SZÚO
nejvyšší návrhová/směrodatná rychlost)
vn1 = 90 km/hod.(sm ěrodatná rychlost), 4,5% stoupání - Dz1 = 115 m = x1  (tab.10
ČSN 73 6101).
St. silnice III ve směru od Dolní Lipky - S 6,5 - 60/90km/hod. (st. silnice mimo SZÚO
nejvyšší návrhová a směrodatná rychlost)
vn2 = 90 km/hod., (sm ěrodatná rychlost), 4,5% klesání - D z2 = 130 m = x2  (tab.10
ČSN 73 6101)
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-  navrhované sjezdy
vn3  = 20 km/hod.(návrhová rychlost), podélný spád nerozhoduje - D z3 = 15 m = x3    
(tab.10 ČSN 73 6101)

-  posouzení skutečné délky rozhledu pro zastavení na silnici III.tř č. 31224
Skutečná délka rozhledu pro zastavení je stanovena dle přílohy „B“ ČSN 736101
D´z    základní délka rozhledu v m
Dz     výsledná délka rozhledu v m
vn návrhová rychlost v km/hod
vs směrodatná rychlost v km/hod
fv výpočtový součinitel dle tab. B1 p řílohy B ČSN 73 6101
s podélný sklon jízního pásu v %
bv1 bezpečnostní odstup vozidla od překážky (výsledek zaokrouhlený na nejblíže 

vyšších 10 m při vn(s) větší nebo rovné 80 km/hod

D´z = 0,417vs + 0,393vs
2/100(fv+-0,01s)

Dz = D´z + bv1

Po dosazení a výpočtech:
D´z = 118 m
Dz = 120 m

Skutečná délka rozhledu pro zastavení při směrodatné rychlosti vs = 90
km/hod tedy činí 120 m
Skutečná délka dráhy vozidla v jízdním pruhu ve směru Králíky – Dolní Lipka činí
122,6m>120m - vyhovuje
 Skutečná délka dráhy vozidla v jízdním pruhu ve směru Dolní Lipka – Králíky činí
131m>120m / vyhovuje  

1.4.6  technická infrastruktura

Zásobování vodou, odkanalizování

     Před zpracováním této US byly už na základě parcelace zahájeny práce na řešení
zásobování vodou a odkanalizování území. T ato územní studie  řešení navržené
firmou OHGS s.r.o. respektuje. 

Elektro
 

     Napojení lokality 9 rodinných dom ů na síť ČEZ Distribuce a.s. je možné provést
kabelem AYKY 3x240+120 z distribučního rozvodu po vybudování nové
jednosloupové trafostanice BTS. Z trafostanice bude p řívodní distribuční kabel
zasmyčkován přes nové kabelové pilíře s rozpojovacími sk říněmi. Ze sk říní se napojí
jednotlivé elektrické odběry nových rodinných domů.  

Kabely budou uloženy v pískovém loži v hloubce min. 70cm, p řes vjezdy v
hloubce 100 cm dle ČSN 33 2000-5–52 a norem souvisejících s dodržením
prostorového uspořádání vedení dle ČSN 73 6005. Trasa kabelu bude označena 30
cm nad vedením kabelovou výstražnou fólií PVC. Kabely v komunikacích budou
uloženy v kabelových chráničkách. 
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Napěťová soustava:  3PEN ∼ 50Hz,  230/400V  TN-C
Ochranné opatření :  automatické odpojení od zdroje -     Základní ochrana

-Ochrana při poruše

Bilance příkonu:       Rodinné domy 
Soudobý příkon 1 RD: 11 kW
Soudobý příkon 9 RD: 99 kW
Soudobost βn 0,47

Celkový soudobý příkon   46,5 kW
Předpokládaná  roční spotřeba   cca 21,6 MWh

     Přímé měření odběrů el. energie s impulsním elektrom ěrem bude
v elektroměrových  rozvaděčích, instalovaných na p řístupných místech podle
požadavků ČEZ distribuce a.s. 

Veřejné osvětlení

Lokalitu 9 RD je možné napojit na stávající rozvod veřejného osvětlení lokality
„Na Skřivánku“. Podle vyjádření správce veřejného osvětlení je kapacita stávajícího
rozvodu dostatečná. Kapacita nových osvětlovacích bodů je cca 10 svítidel o p říkonu
70W.

Napojení na telefonní rozvod

Napojení na telefonní rozvod bude možné po zasmyčkování stávajícího vedení,
které se nachází na druhé straně komunikace sm ěr Králíky – Prostřední Lipka. Po
osazení pilíře MIS je možné připojit případné zájemce o pevné telefonické p řipojení.

Lokalita je dostupná i pro mobilní sít ě. 

v Ústí nad Orlicí 11/ 2010

ing. arch. Karel Blank
Ing. Vlastimil Čech – rozhledové poměry
Roman Hroděj – část elektro
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1.5   zadávací podmínky

       

Město Králíky Č. J.: 295/2010/UPaSU/HS
Městský úřad Králíky V KRÁLÍKÁCH 2010-10-22
odbor územního plánování a stavební úřad SPISOVÝ ZNAK: 326.2

VYŘIZUJE: Ing. Halena Špiková
TEL.: 465 670 762

E-MAIL: h.spikova@orlicko.cz

ZADÁVACÍ PODMÍNKY ÚZEMNÍ STUDIE  „LOKALITA BV – 46 K.Ú. KRÁLÍKY“

POŽADAVKY NA OBSAH, ROZSAH A ZPŮSOB ZPRACOVÁNÍ ÚZEMNÍ STUDIE

CÍL ÚZEMNÍ STUDIE

Zájmové území, lokalita Bv – 46 k.ú. Králíky se nachází v severní části města
Králíky, přístupnost na pozemky je dnes ze silnice III/ 31224 vedoucí z m ěsta Králíky
do obce Prostřední Lipka. Jedná se o k jihu a jihozápadu sklon ěnou louku, která je
tvořena pozemky o rozloze cca 2 ha (pozemkové parcely č. 3469, 3468, 3467, 3466,
3465, 3464, 3463, 3462, 3461, 3460, 3459, 3458 a 3457).

Zpracování územní studie vyplývá z podmínek vydaného územního plánu. Vlastník
pozemku v rámci pořizování územního plánu podal námitku o za řazení řešeného
území do plochy venkovského bydlení pro umístění rodinných domů. Řešené území
pro výstavbu se nachází v oblasti obklopené plochami pr ůmyslové zóny (továrna
Novalamp) a pod plochou výroby (továrna Vydrus). Cílem územní studie je prověření
řešené území k výstavbě rodinných domů a jejich napojení na technickou
infrastrukturu.

ÚČEL ZPRACOVÁNÍ ÚZEMNÍ STUDIE NA ZÁKLADĚ ÚZEMNÍHO PLÁNU
KRÁLÍKY
Závazné podmínky pro využití plochy Bv - 46 v k.ú. Králíky vyplývající z Územního
plánu Králíky vydaného zastupitelstvem města Králíky dne 14.06.2010 s účinností od
01.07.2010.

Celé znění dokumentace je p ředloženo na webových stránkách m ěsta Králíky
www.kraliky.eu (odkazy Městský úřad/ Územní autorizovaných architektů a o výkonu
povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě. 

Součásti zpracování studie bude jedna konzultační schůzka zpracovatele územní
studie, pořizovatele územní studie, zástupce stavebního ú řadu a vlastníka pozemků.
Na této konzultační schůzce bude územní studie posouzena p řed jejím vydáním.
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Území studie prověří podmínky řešení území, které vznesl vlastník pozemků. Tyto
návrhy na technické řešení území a způsoby napojení technické infrastruktury
územní studie prověří. Požadavky vlastníka pozemků jsou přílohou této zadávací
dokumentace.

Pořizovatel územní studie (Městský úřad Králíky) zpracovateli územní studie může
poskytnout tyto podklady pro zpracování územní studie:

- územně analytické podklady obce s rozší řenou působností Králíky zpracované ke
dni 31.12.2008  (vrstvy datového modelu ve formátu *shp) 

- průběžné aktualizace údajů o území od poskytovatelů ke dni 30.06.2010 (ve
formátu *dgn)

- Územní plán Králíky, pouze v analogové formě, formě *pdf

  (účinnosti územního plánu od 1.7.2010, digitální výstup není k dispozici) 

- Ortofoto mapa 2008 (formát *tif, formát *jpg)

- digitální katastrální mapa k.ú. Králíky (formát *dgn)

- ZABAGED 2005 (formát *shp)

OBSAH ÚZEMNÍ STUDIE

Studie bude zpracována jako územně plánovací podklad dle stavebního zákona č
183/2006 Sb., o územním plánování a stavební ú řad, která je určena k prověření
rozvojové lokality se zapracováním regulačních prvků výstavby a bude sloužit jako
územně plánovací podklad pro rozhodování v řešeném území.
Územní studie bude obsahovat textovou a grafickou část. Měřítko výkresů by mělo
odpovídat rozsahu zpracovávaného území, z tohoto důvodu navrhujeme 1:1000
(popř. 1:500). 

ROZSAH ÚZEMNÍ STUDIE

Vymezení území prověří
- optimální rozmezí výměr stavebních parcel
- zastavěnost území
- prověří uliční a stavební čáru

Urbanistické řešení prověří
- prověří, zdali jsou omezení na půdorysný tvar objektů
- orientace umístění objektů na pozemcích – orientace st řechy

Dopravní řešení prověří 

- dopravní napojení lokality ze silnice III/ 31224 (komunikace D – 23)
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- dopravní napojení jednotlivých objektů obslužnou komunikací 
- řešení parkovacích stání
- řešení dopravy z hlediska požární a civilní ochrany

Veřejná prostranství

- prověřit aplikaci ustanovení § 7 vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích
na vymezení území ve znění novely č. 269/2009

Životní prostředí
- prověří vliv na vymezené ochranné pásmo vodního zdroje II. stupně
-  prověří  řešení nezastavitelného pásu podél navrhované přeložky silnice III.  třídy
komunikace ve smyslu izola ční zeleně ve vztahu k objektům
(zúženi  nezastavitelného  pásu   podél  navrhované  p řeložky  silnice  III.  třídy
komunikace bylo konzultováno s Krajskou hygienickou stanicí Pardubického kraje,
pracoviště  Ústí  nad  Orlicí  dne 6.10.2010.  Krajská  hygienická  stanice  z hlediska
umístění rodinných domů k návrhové lokalitě silnice III. třídy není dotčena.)
- prověří umístění vodních ploch z hlediska požární ochrany

ZPŮSOB PŘEDÁNÍ STUDIE

Studie bude předána orgánu územního plánování, tedy odboru územního plánování
a stavebnímu úřadu Městského úřadu v Králíkách prostřednictvím investora územní
studie.
Studie bude předána v  ve  formátu *pdf  a digitální podobě  ve  formátu *dgn nebo
*shp. 
Studie bude předána v tištěné podobě v počtu 3 paré.

PŘÍLOHY
Podmínky vyplývající z územního plánu 
Výřez koordinačního výkresu a legenda
Výřez výkresu základního členění území a legenda
Výřez katastrální mapy
Požadavky na zpracování územní studie vlastníka pozemků

plánování/ Vydané územní plány/ Územní plán Králíky). 

PODMÍNKY ZPRACOVÁNÍ ÚZEMNÍ STUDIE
Územní studie bude, v souladu se stavebním zákonem, zpracována autorizovaným
architektem  v oboru  územního  plánování  dle  zákona  č.360/1992  Sb.,  o výkonu
povolání, 
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Příloha č. 1

PODMÍNKY VYPLÝVAJÍCÍ Z ÚZEMNÍHO PLÁNU KRÁLÍKY

1) Zastavitelná plocha č.  Bv - 46
Katastrální území:  Králíky
Pozemkové parcely: 3469, 3468, 3467, 3466, 3465, 3464, 3463, 3462, 3461, 3460,
3459, 3458, 3457, 
Funkční využití území: bydlení venkovského typu
Forma zastavění: rodinné domy v zahradách
Ochranné režimy a limity: ochranné pásmo vodního zdroje 2. stupn ě

2) Vymezení lokality pro prověřeni územní studii č. 1c
Lokalita je graficky vymezena ve výkresu základního členění území v měřítku 
1:10 000
Lokalita č. 1c   je  Bv – 46, D – 23
Funkční využití plochy – bydlení venkovského typu, dopravní infrastruktura – místní
komunikace

3)  Stanovení  podmínek  pro  využití  ploch  s     rozdílným  způsobem  využití  
s     určením převažujícího účelu využití  

Bydlení venkovského typu (Bv):

Hlavní využití:
- objekty  určené  pro  bydlení  –  izolované  rodinné  domy,  dvojdomy,  trojboké  i

čtyřboké usedlosti s uzav řeným dvorem 

Přípustné využití:
- objekty pro chov drobného hospodářského zvířectva  
- objekty pro skladování produktů zemědělské výroby – stodoly 
- oplocené i neoplocené zahrady s funkcí okrasnou, rekrea ční i užitkovou
- sady 
- přístupy k jednotlivým stavbám a komunika ční plochy kolem těchto staveb, včetně

potřebných parkovacích míst
- objekty a liniové  stavby  sítí technického vybavení, které je potřebné pro  funkci

daného území 
- stavby pro podnikatelskou činnost v oboru nevýrobních a opravárenských služeb
- objekty pro individuální rekreaci pouze ve formě rekreačních domků   
- maloobchodní  prodej  potravin  nebo  smíšeného  zboží,  maloobchodní  prodej

průmyslového zboží, plocha musí být dopravně  napojena přímo z hlavní sběrné
komunikace v území tak, aby nedocházelo k nár ůstu dopravy v obytném území  

- zařízení veřejného ubytování do cca 10 osob
- veřejná prostranství 
- vodní toky a plochy
- cyklostezky, cyklotrasy
- parkovací místa pro návštěvníky podnikatelských za řízení 
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- hřiště pro rekreační tělesnou výchovu, dětská hřiště, jejich umístěním nesmí být
narušena kvality obytného prostředí sousedních pozemků – realizovat oplocení,
výsadbu izolační zeleně

Podmíněně přípustné využití :
Podmínka pro využití plochy Bv-46:
- obytné  objekty  v lokalitě  budou směřovány  do  její  jihovýchodní  části,  prostor

v sousedství navrhované přeložky silnice III.  třídy bude využíván jako soukromá
zeleň (nezastavěný pás podél navrhované komunikace o ší ři cca 30 m)

Nepřípustné využití: 
- výrobní a skladovací objekty 
- dálnice a rychlostní silnice
- vysokotlaký plynovod a elektrické vedení velmi vysokého napětí 
- objekty pro školství a kulturní zařízení s produkcí obtěžující hlukem 
- zařízení veřejného stravování a ubytování nad 10 osob a hostinská činnost 

Podmínky prostorové regulace:
- výšková regulace – maximálně dvě  nadzemní podlaží resp. nadzemní podlaží a

obytné podkroví
- intenzita využití pozemků - koeficient zastavění – maximálně 30%
- intenzita využití pozemků - koeficient zeleně – minimáln ě 50%
- minimální velikost parcel – 1000 m2
(z této minimální výměry je možná výjimka v  případě souhlasu vlastníků sousedních
pozemků s touto výjimkou)

4) Urbanistická koncepce – vymezení zastavitelných ploch

LOKALITA  č. :  Bv- 46
Katastrální území:  Králíky      

Stávající funkční využití:  orná půda, ostatní plochy

Navrhované funkční využití :   bydlení venkovského typu                             

Technické zajištění území:
Doprava: lokalita bude komunika čně přístupná po stávající resp. navrhované

krajské  silnici,  bude  vybudována  p řístupová  komunikace
k jednotlivým objektům 

Zásobování vodou:  z veřejného vodovodu prodloužením zásobovacího řadu,
který se nachází jižně od lokality 

Odvádění  a  čištění  odpadních  vod:  navrženo  je  napojení  na  stokovou  síť
vlastních Králík zakončenou ČOV Králíky 

Zásobení el. energií:  navrhováno je vybudování nové TS – T20 
Způsob vytápění: je uvažováno s plynofikací dané lokality
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5) Další limity zájmového území

Dopravní napojení: Pro obsluhu řešeného území je územním plánem ur čena místní
komunikace (návrh  D –  23).  Tato  komunikace bude napojena na  silnici III.  t řídy
vedené z města Králíky do obce Prost řední Lipka. Vnitřní obsluha rozvojového území
není územním plánem řešena.  Vnitřní dopravní síť musí řešit urbanistická studie
v souladu s podmínkami zadání studie, technickými podmínkami dané lokality. 

6) Podrobnější popis zastavitelných ploch

Doporučené  řešení  zastavitelné  plochy  v  odůvodnění  územního  plánu  Králíky.
Předkládané řešení není závazné.

LOKALITA  č. :  Bv- 46
Katastrální území:  Králíky      

Podrobnější popis: výstavba cca 4 RD na severním okraji Králík

Výměra  lokality: 2,51
ha

Dotčené pozemky: 1857část, 2202část, 1862/2 
(číslování parcel před pozemkovou úpravou)
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1.6 doklady

- Správa a údržba silnic  4.11.2010
- Hasičský záchranný sbor  13.10. 2010                                     
- Policie České republiky 11.10. 2010
- ČEZ distribuce a.s. 
- Služby města Králíky s.r.o. – veřejné osvětlení 16.11. 2010               
- O2
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ING.  LOSKOT MILANING.  LOSKOT MILANING.  LOSKOT MILANING.  LOSKOT MILANING.  LOSKOT MILANING.  LOSKOT MILANING.  LOSKOT MILANING.  LOSKOT MILANING.  LOSKOT MILANING.  LOSKOT MILAN
aut. ing. pro požární bezpe čnost staveb a pozemní stavby
__________________________________________________________________________
                                                                                                          M. D. Rettigové 1018
                                                                                                          Ústí nad Orlicí 562 01      
                                                                                                          tel.:  465 527 114
                                                                                                          mob.: 723 467 556

 

   POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ STA VBY

                                      
                                                                                                

Akce:                          Technická infrastruktura obytné plochy Bv – 46 
                              k.ú. Králíky                          
 
Místo stavby:                   poz. p.č.  3457 – 3469,  k.ú. Králíky
 
Stavebník:                        Město Králíky    IČ: 00279072
                                         Velké náměstí 364
                                         561 69 Králíky                                                    

Druh dokumentace:          Studie k územnímu plánu       
                      
Zak. č.:                              2010/216

Vypracoval:                      ING. LOSKOT MILAN                     
                                          M. D. Rettigové 1018
                                          562 01 Ústí nad Orlicí
                                          č. aut.: 22085, 24750

V Ústí nad Orlicí – říjen 2010    
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Požárně bezpečnostní řešení stavby

Akce:                               Technická infrastruktura obytné plochy Bv – 46, k.ú. Králíky
 
Místo stavby:                   poz. p.č.  3457 – 3469,  k.ú. Králíky
 
Stavebník:                        Město Králíky    IČ: 00279072
                                         Velké náměstí 364                                                                                          
                                         561 69 Králíky                                                    

Použité podklady

- Výkresová dokumentace studie k územně plánovací dokumentaci    
- Vyhláška MV č.499/2006 
- Zákon č. 183/2006 Sb. - stavební zákon
- Vyhláška 268/2009 Sb. o technických požadavcích na stavby  
- Vyhláška 23/2008 Sb. o technických podmínkách požární ochrany staveb
- ČSN 73 0802 PBS Nevýrobní objekty
- ČSN 73 0804 PBS Výrobní objekty

                   - ČSN 73 0833 PBS Budovy pro bydlení a ubytování
                   - ČSN 73 0873 PBS Zásobování požární vodou

 - Sbírka zákonů č. 246 /2001 vyhláška MV o stanovení podmínek požární bezp. a výkonu SPD

1. Účel a popis projektové dokumentace 

Projektová  dokumentace  studie  k  územnímu plánu řeší  vybudování  inženýrských  sítí  a
komunikací  v  obytné zóně  (pro plánovanou zástavbu rodinných domků) Bv  - 46,  které  budou
umístěny na  poz. p.č.  3457 – 3469,  k.ú. Králíky .

V rámci dokumentace jsou řešeny místní komunikace, chodníky, parkovací plochy, vjezdy k
RD, plochy pro výsadbu zeleně, lavičky, informační tabule a energetické skříňky.

2. Zařízení pro protipožární zásah

2.1. Příjezdové komunikace

Ve  vzdálenosti  do  20  m od  vchodů  do  jednotlivých  objektů  RD   vede  příjezdová
zpevněná komunikace umožňující příjezd požárních vozidel v min. šířce 3,0 m odpovídající čl.
4.4.1.  ČSN 73 0833 a čl.  12.2.1.  ČSN 73 0802.  Na konci neprůjezdné příjezdové komunikace
(delší než 50 m) musí být zřízen smyčkový objezd nebo plocha umožňující otáčení vozidla  v
souladu s čl.12.2.3 ČSN 73 0802. Pro projektování těchto komunikací platí především ČSN 73
6101, ČSN 73 6110, pro navrhování konstrukcí vozovek platí ČSN 73 6114.

Nástupní plochy ani zásahové cesty se pro objekt RD  ve smyslu čl. 12.4. a 12.5. ČSN 73
0802 nepožadují.
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                       2.2. Požadavky na zajištění požární vody pro objekty RD v posuzované lokalitě

   Dle tab. 1. a 2. pol.2. ČSN 73 0873  se stanoví potřeba požární vody pro rodinné domy
(OB 1 o zastavěné ploše nad 200  m2) na 6,0  l/s (statický přetlak  min. 0,2 MPa čl.5.5. ČSN 73
0873) případně zásobu požární vody 22 m3   dle tab.2. pol.2. ČSN 73 0873.  Požární nádrž  pro
zásobování požární vodou  musí být v max. vzdálenosti 600 m od jednotlivých objektů  RD po
skutečné trase vedení zásahu nebo jízdy požárního vozidla. Pro RD se podle ČSN 73 0873 vnitřní
požární voda (nástěnný hydrant) nenavrhuje. 

2.3. Zajištění zdroje požární vody

Zdroj požární vody v této lokalitě  bude tvořen požární nádrží (bazén) o užitné kapacitě
min. 22  m3,  která  bude umístěná vedle  RD. Požární nádrž svým provedením musí odpovídat
ČSN 75 2411. 

Čerpací  stanoviště  bude tvořeno zpevněnou plochou u požární nádrže v souladu s čl.
10.3.6. ČSN 75 2411. Příjezd k čerpacímu stanovišti bude zajištěn po zpevněné cestě (cca 10 m,
která  bude  udržována  i  v  zimním  období),  která  navazuje  na  příjezdovou  zpevněnou
komunikaci. Čerpací stanoviště musí umožňovat odběr požární vody požárním čerpadlem se sací
hadicí o největší délce 10 m. 

Přístupová plocha má ší řku min. 3,5 m, musí být sjízná pro vozidla s mezním zatížením
na jednu nápravu nejméně  80  kN a umožňuje točení vozidla  (stávající komunikaci  u hranice
pozemku s RD).

Čerpací stanoviště musí být označeno požárním štítkem s nápisem "POŽÁRNÍ VODA" a
údajem o obsahu vodního zdroje a sací hloubkou na desetinu metru.

Požární štítek se umístí u čerpacího stanoviště ve výši 2 m.

V Ústí nad Orlicí Vypracoval :

říjen 2010                                                                            Ing. Loskot Milan
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