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Definice použitých zkratek a pojmů, užívaných v této studii  
 
Zkratky: 

 

Sm 1  plocha smíšená obytná – městská s označením dle ÚPK 

ÚPK Územní plán Králíky vydaný zastupitelstvem města Králíky dne 14. 06. 2010  

pod č. usnesení ZM/2010/04/084 s účinností od 01. 07. 2010 

BD  bytový dům 

NP  nadzemní podlaží 

PP  podzemní podlaží  

TI  technická infrastruktura 

VO  veřejné osvětlení 

NN  vedení nízkého napětí elektrické soustavy 

VN  vedení vysokého napětí elektrické soustavy 

STL  středotlaký plynovod 

 

Pojmy: 
 
Plocha pro výstavbu 

Jedná se o plochu pro umístění zejména stavby hlavní (tj. bytového domu nebo budovy občanského 
vybavení) a souvisejících staveb se stavbou hlavní – příjezdové komunikace a chodníky, terasy, pergoly, 
opěrné stěny, technická infrastruktura atp. Tyto stavby nesmí snižovat kvalitu prostředí a pohodu bydlení 
ve vymezené ploše. Plocha zastavěná stavbou hlavní tedy nemusí obsáhnout celou plochu pro výstavbu. 
 
Stavba hlavní  

Jedná se o stavbu hlavního využití (stanovenou ÚPK v kapitole 6, která stanovuje podmínky využití ploch  
s rozdílným způsobem využití), zde pro „Plochy smíšené obytné – městské (Sm). V tomto případě se jedná 
o stavbu bytového domu nebo budovy občanského vybavení. 
Stavbou hlavní se pro účely této studie rozumí stavba, která určuje účel výstavby v řešeném území. Další 
vedlejší stavby jsou podmiňující nebo doplňkové, které se stavbou hlavní svým účelem souvisejí a které 
zabezpečují uživatelnost stavby hlavní nebo doplňují základní účel užívání stavby hlavní. 
 
Plochy veřejných prostranství 

Dle ustanovení § 7 vyhl. č. 501/2006 Sb. se jedná o plochy, které zajišťují podmínky pro přiměřené 
umístění, rozsah a dostupnost pozemků veřejných prostranství (veřejným prostranstvím jsou všechna 
náměstí, ulice, tržiště, chodníky, veřejná zeleň, parky a další prostory přístupné každému bez omezení, 
tedy sloužící obecnému užívání, a to bez ohledu na vlastnictví k tomuto prostoru-ustanovení § 34 zákon č. 
128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů. 
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1 CÍLE A ÚČEL ŘEŠENÍ ÚZEMNÍ STUDIE 

Cílem územní studie je stanovit zásady urbanistického a architektonického řešení zástavby nových 
bytových domů a budov občanského vybavení při respektování funkční a prostorové regulace 
stanovené Územním plánem Králíky vydaným zastupitelstvem města Králíky dne 14. 06. 2010 pod č. 
usnesení ZM/2010/04/084 s účinností od 01. 07. 2010 (dále jen ÚPK). Zároveň bude naplněna 
podmínka, stanovená tímto územním plánem, zpracovat pro řešené území územní studii jako podklad 
pro rozhodování o změnách v území. 
 
Územní studie navrhuje regulaci prostorového uspořádání a architektury bytových domů a budov 
občanského vybavení, navrhuje dopravní obsluhu území, vymezuje veřejné prostranství a určuje 
podmínky prostupnosti území. Napojení na nadřazenou dopravní síť a zásady napojení na technickou 
infrastrukturu stanovenou ÚPK územní studie respektuje. 

Jako podklad byly využity dostupné informace z Územně analytických podkladů pro správní obvod 
města Králíky, údaje ÚPK, předaná data o dopravní a technické infrastruktuře v území, výsledky 
hlukové studie hodnotící hlukové zatížení z dopravy na silnici I/43 a výškopis lokality. 

2 VYMEZENÍ ŘEŠENÉHO ÚZEMÍ 

Řešené území je plochou vymezenou v ÚPK jako „Plochy smíšené obytné – městské“ (Sm 1). Nachází 
se v jižní části města Králíky, v návaznosti na centrum obce, v k.ú. Králíky. Řešené území je 
nezastavěnou částí lokality s bydlením v bytových domech a s občanským vybavením, zejména 
komerčního charakteru (PENNY market, COOP), limitované z východní stranou pozemní komunikací 
I/43, Červenovodská. 

Ze severní strany navazuje lokalita na stávající zástavbu občanského vybavení, z východní a západní 
strany jsou plochy obytné zástavby a z jihu je krajinná zeleň lemující místní vodoteč. Na západ od 
lokality je městské nádraží, dále na sever základní škola, mateřská škola, základní umělecká škola a 
sokolovna. V ploše severně řešeného území je sportovní areál s běžeckým oválem a hřišti. 

Řešené území je velikosti cca 4,3 ha. Zastavěním této plochy dojde ke zcelení ploch pro bydlení v jižní 
části Králík. Vzhledem k urbanistickým a dopravním návaznostem je možno řešit zastavění území po 
etapách. 

3 ZÁKLADNÍ URBANISTICKÁ KONCEPCE A JEJÍ REGULACE  

3.1 HODNOTY A LIMITY ŘEŠENÉHO ÚZEMÍ 

Řešená lokalita se nachází v území bez významných architektonických a přírodních hodnot. Z hlediska 
územního plánu se jedná o zastavitelnou plochu způsobu využití „Plochy smíšené obytné – městské“ 
(Sm), navazující na současné zastavěné území.  
Řešené území lze napojit na inženýrské sítě, nacházející se v návazném území, pozemní komunikaci je 
možno připojit na zrealizované rameno okružní křižovatky na silnici I/43 Červenovodská.  
Územní limitou je vedení VN 22 kV situované v souběhu s ulicí Červenovodskou, plynovody a dále 
krajinná zeleň v jižní části vázaná na místní vodoteč. 

3.2 ZPŮSOB VYUŽITÍ PLOCH V LOKALITĚ 

ÚPK stanovuje pro řešenou plochu způsob využití „Plochy smíšené obytné – městské“ (Sm) a vymezuje 
závazné podmínky pro její využití.  

V současné době jsou pozemky nezastavěné, užívané jako louka. Území je mírně svažité od východu 
k západu, větší svažitost je u ulice Červenovodské. Příprava území pro výstavbu dosud zahájena 
nebyla. 

Pozemky budou zastavěny bytovými domy a objekty občanského vybavení. 
Urbanistický návrh dodržuje základní regulativy – podmínky pro výstavbu, které stanovuje ÚPK - 
zejména dodržení maximálního koeficientu zastavění, který je 0,50% plochy stavebního pozemku a 
index využití pozemku, koeficient zeleně – min. 25% plochy stavebního pozemku. 

Obslužné komunikace budou o šířce vozovky 6,0m, po obou stranách jsou přidružené dopravní prostory 
(chodník, popř. zelený pás), kde může být umístěno vedení TI.  

3.3 KOMPLEXNÍ PROSTOROVÉ USPOŘÁDÁNÍ ÚZEMÍ 

Urbanistický návrh, ve kterém jsou vymezeny plochy pro výstavbu bytových domů složených 
z jednotlivých sekcí půdorysného rozměru cca 17 x 18 m, umísťuje zástavbu podél nové komunikace 
propojující okružní křižovatku na ulici Červenovodské s ulicí Nádražní vedoucí k městskému nádraží. 
Tuto zástavbu 3 bytových domů o třech sekcích a 81 bytových jednotkách navrhujeme realizovat v první 
etapě. Bytová skladba je navržena 67% - 3 pokojové byty, 23% - 2 pokojové byty. Orientace domů podle 
světových stran je štíty k severu a jihu. Na osluněných fasádách domů je uvažováno s balkony. Domy 
jsou vybaveny parkovacími stáními v suterénu o kapacitě cca 3 x 3 x 9 = 81 stání. Podél komunikací 
jsou pak navržena podélná stání pro návštěvy rezidentů. 

V druhé etapě je navrženo prodloužení komunikací napojených kolmo k nové páteřní komunikaci, které 
zajišťují příjezd k suterénnímu parkování. Podél těchto komunikací jsou vymezeny plochy pro výstavbu 
dalších dvou bytových domů. Východní dům má 3 sekce o 27 bytových jednotkách, druhý dům má 2 
sekce o 18 bytových jednotkách, celkem tedy 45 bytových jednotek. V západní části řešeného území je 
vymezena plocha pro bytový dům o 3 sekcích a 27 bytových jednotkách, který je dopravně připojený  
z šířkově upravené stávající komunikace s parkovištěm. Rušená parkovací stání nahrazujeme novým 
parkovištěm, situovaným mezi stávajícím a navrženým bytovým domem. Bytovou skladbu navrhujeme 
stejnou jako v první etapě, ale je možno ji změnit na základě zjištěné poptávky po bytech v první etapě. 
Dům je opět vybaven parkovacími stáními v suterénu o kapacitě cca 27 stání. 

Navrženým uspořádáním zástavby a obslužných komunikací je zajištěno optimální prostorové členění 
ploch v okolí bytových domů na plochy veřejného charakteru s dominantní komunikační funkcí, na 
plochy klidové, sloužící relaxaci a setkávání obyvatel s možností posezení a na plochy pro hry dětí. 
Vhodným uspořádání těchto ploch v území bude dosaženo omezení vzájemných rušivých vlivů. 
V návaznosti na budovy občanského vybavení je navržena zpevněná plocha náměstí, která může 
sloužit pro umístění drobné architektury a uměleckých artefaktů, laviček, okrasné zeleně, vodního prvku 
a předzahrádek kavárny či restaurace. Pro zásobování budov občanského vybavení je navržena 
účelová komunikace napojená na páteřní pozemní komunikaci. 

Prostorová regulace zástavby bytových domů a budov občanského vybavení je řešena vymezením 
ploch pro výstavbu, které určují disponibilní prostor zejména pro stavby hlavní (bytové domy a budovy 
občanského vybavení). Umístění doplňkových staveb (případné objekty technické infrastruktury, 
volnočasová a relaxační zařízení) územní studie nelimituje, ale doporučuje jejich umístění v souladu 
s funkcí dotčené plochy – viz předchozí odstavec.  

Vzhledem k sledovanému budoucímu charakteru lokality navrhuje studie umístění fasád bytových domů 
s vjezdy do parkovacího podlaží směrem k veřejnému uličnímu prostoru v přibližně stejném odstupu od 
komunikací. 

Výšková úroveň navrhovaných bytových domů je dle ÚPK max. 3 NP. Tuto podlažnost územní studie 
dodržuje. Střechy jsou navrženy šikmé se spádem 35 o- 45o. 

Pozemky veřejného prostranství (včetně plochy komunikací) jsou navrženy v šířce 12,0 m. Pozemky 
veřejného prostranství jsou navrženy jako hlavní a přidružený dopravní prostor.  

Pro území řešené studií je nutné (v souladu s vyhl. č. 501/2006 Sb.) vymezit plochu veřejného 
prostranství o rozloze nejméně 2 150 m2. 

Do plochy veřejného prostranství lze zařadit plochy zeleně, pěší trasy, cyklistické trasy a zpevněné 
plochy pro setkávání (náměstí, piacetty). Tato plocha činí cca 3,25 ha, tj. zhruba 74% z celkové plochy 
řešeného území. 
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3.4 RESPEKTOVÁNÍ PROSTOROVÉ REGULACE STANOVENÉ PRO LOKALITU 
ÚZEMNÍM PLÁNEM KRÁLÍKY 

ÚPK stanovuje pro plochu, jejíž součástí je řešené území, způsob využití „Plochy smíšené obytné – 
městské“ (Sm). 

ÚPK stanovuje v kapitole 6 podrobné podmínky využití ploch způsobu využití „Plochy smíšené obytné – 
městské (Sm), kde jako hlavní využití uvádí: objekty určené pro bydlení, objekty občanského vybavení – 
veřejná infrastruktura, komerční zařízení malá a střední. Územní studie tuto funkční regulaci respektuje. 

Pro novou zástavbu v řešeném území stanovuje ÚPK povinnost zpracovat územní studii jako podklad 
pro rozhodování o změnách v území.  

 

Dále ÚPK stanovuje pro „Plochy smíšené obytné - městské“ prostorovou regulaci: 

 výšková regulace - max. 3 NP, resp. nadzemní podlaží a obytné podkroví  

 intenzita využití pozemku - koeficient zastavění – max. 50%, 

 intenzita využití pozemku - index využití pozemku, koeficient zeleně – min. 25%,  

 Minimální velikost parcel – 750 m2. 

Návrh konkrétních staveb musí tuto regulaci respektovat. Vzhledem k rozloze a charakteru uspořádání 
ploch v území je prostorová regulace, stanovená ÚPK pro „Plochy smíšené obytné - městské“, 
dodržená. 

4 KONCEPCE VEŘEJNÉ INFRASTRUKTURY 

4.1 KONCEPCE DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY 

4.1.1 Širší dopravní vazby 

Pro lokalitu Na Výsluní je významnou dopravní trasou silnice I/43 Červenovodská a komunikace 
městského významu ulice Nádražní vedoucí ze západní části lokality k městskému nádraží. Tyto 
pozemní komunikace zajišťují připojení lokality na komunikační síť města Králíky. 

4.1.2  Napojení lokality na pozemní komunikace 

Řešenou lokalitu je navrženo dopravně připojit na prodlouženou pozemní komunikaci napojenou na 
zrealizované rameno okružní křižovatky silnice I/43 Červenovodská. Tato prodloužená pozemní 
komunikace o šířce vozovky 6,0 m vytvoří páteřní dopravní koridor lokality. Směrem na západ se 
napojuje na ulici Nádražní, jejímž prostřednictvím bude připojena na dopravní síť v okolí městského 
nádraží. Ulici nádražní doporučujeme rozšířit a doplnit parkovacími stáními. Na novou páteřní 
komunikaci se kolmo napojují obslužné komunikace, které zajišťují příjezd k suterénnímu parkování v 
bytových domech. Obslužné komunikace budou o šířce vozovky 6,0m, po obou stranách jsou 
přidružené dopravní prostory s chodníky, popř. zelenými pásy, kde může být umístěno vedení TI.  
 

4.1.3 Dopravní obsluha lokality 

Řešená lokalita je dopravně obsluhována z prodloužené pozemní komunikace napojené na 
zrealizované rameno okružní křižovatky silnice I/43 Červenovodská a z obslužných komunikací, které 
zajišťují příjezd k suterénnímu parkování v bytových domech. Pozemní komunikace jsou navržené jako 
obousměrné dvoupruhové o šířce 6,0 m s oboustrannými bočními pásy o šířce 3,0 m, celková šířka 
veřejného prostoru, tj. hlavní a přidružený dopravní prostor, je 12,0 m. V bočních pásech je navrženo 
umístit chodníky o šířce 2 m. Obslužná komunikace situovaná ve středu řešeného území je navržena 
jako obytná ulice s pohotovostními stáními na zatravňovacích dlaždicích. 
 

4.1.4 Statická doprava 

Odstavování a parkování osobních vozidel rezidentů nové zástavby je řešeno v podzemních garážích, 
pod bytovými domy v souladu s požadavky ČSN 736110 Projektování komunikací, ČSN 73 6058 a vyhl. 
č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, ve znění pozdějších předpisů. Další 
místa pro parkování osobních vozidel, zejména návštěv rezidentů lokality, jsou vymezena jako šikmá, 
případně kolmá stání podél místních komunikací. 

4.2 KONCEPCE TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY 

4.2.1 Zásobování vodou a kanalizace 

Řešenou lokalitu bude možno napojit na navrhovaný vodovod pitné vody vedený podél ulice 
Červenovodské. 
Lokalitu je možno napojit na veřejnou kanalizaci města Králíky, svedenou na ČOV Králíky, trasovanou 
podél jižního okraje řešeného území. 

 

4.2.2 Zásobování elektřinou 

Koncepce zásobování elektrickou energií je převzata z ÚPK. Řešenou lokalitu navrhujeme napojit na 
novou trafostanici ve východní části lokality u ulice Červenovodské, umístěnou v návaznosti na 
kabelové vedení VN 22 kV navržené dle ÚPK.  
 

4.2.3 Zásobování plynem 

Jednotlivé bytové domy v dané lokalitě mohou být napojeny na STL plynové vedení trasované v lokalitě. 
Plyn bude sloužit pro přípravu teplé vody, vaření a pro zajištění vytápění.  

5 KONCEPCE USPOŘÁDÁNÍ KRAJINY 

5.1 NÁVRH PLOŠNÉ ZELENĚ 

V územní studii jsou vymezeny plochy veřejného prostranství v okolí bytových domů. Na těchto 
plochách bude provedena výsadba zeleně parkového charakteru na základě projektu sadových úprav. 

5.2 PROSTUPNOST KRAJINY 

Prostupnost krajiny je zabezpečena urbanistickým řešením uspořádání zástavby lokality, zejména 
chodníky pro pěší a cyklisty. Navržené urbanistické řešení neomezuje prostupnost krajiny v rámci 
automobilových a pěších propojení. 
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