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ÚZEMNÍ STUDIE OPOČNO – LOKALITA IV/1

A. TEXTOVÁ ČÁST
A. 1. ÚVOD
A. 1. 1. Identifikační údaje
Název stavby:

Územní studie Opočno – lokalita IV/1

Místo stavby:

Opočno

Katastrální území:

Opočno pod Orlickými horami [711951]

Kraj:

Královehradecký

Okres:

Rychnov nad Kněžnou

Stupeň dokumentace:

územně plánovací podklad
územní studie

Zadavatel:

Město Opočno
Kupkovo náměstí 247
517 73 Opočno

Pořizovatel:

Město Dobruška
Městský úřad Dobruška
náměstí F. L. Věka 11
518 01 Dobruška

Zpracovatel:

ATELIER HÁJEK
Nerudova 206
500 02 Hradec Králové
tel.: 603 310 003, e-mail: m_hajek@volny.cz
Architektonicko-urbanistická část:
Ing. arch. Martin Hájek
- tel.: 603 310 003, e-mail: m_hajek@volny.cz
Ing. arch. Václav Hájek
- tel.: 776 462 742, e-mail: vaclav-hajek@post.cz
Ing. arch. Lukáš Kemr
- tel.: 721 482 828, e-mail: Lukas.kemr@seznam.cz
Profesní část:
Ing. Milan Cifr – technická infrastruktura

Datum:
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A. 2. ANALYTICKÁ ČÁST

A. 1. 2. Územní studie
Územní studie patří dle § 25 stavebního zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu ve znění
pozdějších předpisů mezi územně plánovací podklady, které ověřují možnosti a podmínky změn v území. Slouží jako
podklad k pořizování politiky územního rozvoje, územně plánovací dokumentace, jejich změně a pro rozhodování v
území. Dle § 30 stavebního zákona územní studie navrhuje, prověřuje a posuzuje možná řešení vybraných
problémů, případně úprav nebo rozvoj některých funkčních systémů v území, např. veřejné infrastruktury,
územního systému ekologické stability, které by mohly významně ovlivňovat nebo podmiňovat využití a uspořádání
nebo jejich vybraných částí. Územní studie Opočno pro lokalitu IV/1 je tedy územně plánovacím podkladem podle §
30 zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu ve znění pozdějších předpisů.

A. 2. 1. Vymezení řešeného území
Město Opočno ležící pod Orlickými horami se nachází v Královehradeckém kraji v okrese Rychnov nad Kněžnou. Je
vzdálené přibližně 4 km od Dobrušky a 25 km od Hradce Králové. Společně s příměstskými částmi Čánka a
Dobříkovec v něm žije 3 100 obyvatel. Rozkládá se na katastrální ploše 1 401 ha v nadmořské výšce kolem
300 m. n. m. Město leží na jižní větvi Zlatého potoka. Středem města je historické jádro s bohatým kulturním
dědictvím, jedná se především o rozsáhlý zámecký areál se státním zámkem Opočno, který byl prohlášen za
národní kulturní památku.
Pozemky v řešeném území jsou v současné době využívány převážně pro zemědělské účely jako orná půda. Celé
území se velmi mírně svažuje severovýchodním směrem k údolí Zlatého potoku a rybníku Broumar. Výškové
převýšení řešeného území od nejvyššího k nejnižšímu bodu činí přibližně 12 m. Vzhledem k zmíněné svažitosti
terénu je z výše položených míst území možné hledět východním směrem na panorama Orlických hor, vzdušnou
čarou vzdálených asi 19 km. Docházková vzdálenost pomyslného středu řešeného území a městského historického
jádra je 1 km, tedy 10 - 15 minut chůze a vede přes historickou zástavbu - Švamberk a Podkostelí. Dojezdová
vzdálenost do centra je přibližně 1,5 km. V blízkosti u rybníku Broumar se nachází areál koupaliště s kempem a
sportovištěm. Před areálem je situovaná zastávka městské i meziměstské hromadné dopravy.
Řešená lokalita IV/1 je vymezena dle Změny č. 4 Územního plánu sídelního útvaru Opočno jako součást
předpokládané zastavitelné plochy Zb1 – viz pořizovaný Územní plán Opočno. Celé území řešené touto územní
studií je z důvodu vhodného začlenění lokality IV/1 do stávající sídelní struktury vymezeno nikoli pouze samotnou
lokalitou IV/1, ale plochou Zb1 rozšířenou o přilehlou komunikaci Pod Oborou. Řešené území je tak ohraničeno ze
severozápadní strany hranicí lesa (Pod Oborou), z jižní strany zemědělskou obhospodařovanou půdou z východní
strany silnicí III. třídy III/29840 (U Broumaru). Takto vymezené řešené území, má celkovou výměru 5,99 ha. Hranice
řešeného území je vyznačena v grafické příloze.

A. 1. 3. Výchozí podklady
Pro zpracování územní studie bylo použito těchto podkladů:
• Zadání územní studie Opočno – lokalita IV/1
• Změna č. 4 Územního plánu sídelního útvaru Opočno
• katastrální data
• geodetické zaměření
• fotodokumentace – viz příloha č. 2
• příslušné a platné ČSN a technické podmínky
• konzultační a koordinační jednání s vlastníky pozemků, dotčenými orgány státní správy a správci inž. sítí

A. 2. 2. Zásady funkčního uspořádání území, podmínky pro vymezení a využití pozemků
Zpracování územní studie je v souladu se Změnou č. 4 Územního plánu sídelního útvaru Opočno, která nabyla
účinnosti dne 7. 3. 2013. Využití pozemků musí splňovat regulativy ploch se způsobem využití stanoveným v
platném územním plánu nebo v jeho platných změnách. Územní studie zejména stanoví základní komunikační
systém, přičemž bude respektováno stávající dopravní napojení z nově zastavěné plochy, vymezí plochy veřejných
prostranství v minimálním rozsahu jako základ budoucího centra nově vznikající obytné zóny, prověří koncepci
technické infrastruktury. Zastavěné území (v rozsahu výřezu Hlavního výkresu) ve Změně č. 4 ÚPSÚ Opočno je
aktualizováno k datu 9. 8. 2012.
Návrh využití pozemků a nová parcelace v územní studii musí vycházet z podmínek řešené lokality, zejména pak ze
způsobů zástavby, které jsou limitovány ochranným pásmem lesa, silnice III. třídy, vedení vysokého napětí a dalšími
požadavky vyplývajících z územně plánovací dokumentace.
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Plocha řešeného území je v současné době tvořena následujícími pozemky:
Parc. číslo

Vlastník

Druh pozemku

Výměra [m2]

1656

Město Opočno, Kupkovo nám. 247, 51773 Opočno

ostatní plocha

1536/3
1536/6

Město Opočno, Kupkovo nám. 247, 51773 Opočno
Dohnal Aleš, č. p. 51, 51801 Semechnice
Židová Marcela, č. p. 125, 51801 Semechnice
Dohnal Aleš, č. p. 51, 51801 Semechnice
Židová Marcela, č. p. 125, 51801 Semechnice
Dohnal Aleš, č. p. 51, 51801 Semechnice
Židová Marcela, č. p. 125, 51801 Semechnice
Dohnal Aleš, č. p. 51, 51801 Semechnice
Židová Marcela, č. p. 125, 51801 Semechnice
Dohnal Aleš, č. p. 51, 51801 Semechnice
Židová Marcela, č. p. 125, 51801 Semechnice
SJM Vaněk Jan a Vaňková Andrea, Pod Oborou 720, 51773
Opočno
Město Opočno, Kupkovo nám. 247, 51773 Opočno
Město Opočno, Kupkovo nám. 247, 51773 Opočno
Ježek Václav Ing., Halasova 896/16, Liberec VI-Rochlice, 46006
Liberec
SJM Koďousek David Ing. a Koďousková Anna, Řešovská 563/20,
Bohnice, 18100 Praha 8
Město Opočno, Kupkovo nám. 247, 51773 Opočno
SJM Černý Radek a Černá Renáta Bc., Pod Oborou 700, 51773
Opočno
Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, Žižkov, 13000
Praha 3
Buchvald Jozef prof. MUDr., Na Březinách 8, Bratislava,
Slovensko
Buchvaldová Marie, Baarova 1376/7, Pražské Předměstí, 50002
Hradec Králové
Buchvald Jozef prof. MUDr., Na Březinách 8, Bratislava,
Slovensko
Buchvaldová Marie, Baarova 1376/7, Pražské Předměstí, 50002
Hradec Králové
Záhořík Eduard, U Broumaru 482, 51773 Opočno
Záhoříková Libuše, U Broumaru 482, 51773 Opočno
Záhořík Eduard, U Broumaru 482, 51773 Opočno
Záhoříková Libuše, U Broumaru 482, 51773 Opočno

orná půda
orná půda

3 551 z celk.
plochy 7 827
180
1 520

orná půda

1 535

orná půda

1 544

orná půda

2 510

orná půda

2 958

orná půda

445

orná půda
orná půda
orná půda

17 720
4 979
3 942

orná půda

2 899

1536/7
1536/8
1536/1
1538/3
1538/4
1538/1
1539/1
1540
1541
1542
1532/3
1655
1558/1

1558/2

1560/2
1560/3

celkem

Výřez z hlavního výkresu Změny č. 4 ÚPSÚ Opočno

Plochy bydlení - v rodinných domech - městské a příměstské - BI
orná půda
orná půda

2 958
2 830

orná půda
orná půda

582 z celk.
plochy 688
1 532

orná půda

1 320

orná půda

6 115 z celk.
plochy 12 123
792

zahrada

Hlavní využití:
• bydlení v rodinných domech
Přípustné využití:
• pozemky, stavby a zařízení pro bydlení v rodinných domech
• pozemky, stavby a zařízení občanského vybavení - veřejné infrastruktury pro obsluhu lokality
• pozemky, stavby a zařízení veřejných prostranství, veřejné a soukromé zeleně
• pozemky, stavby a zařízení dopravní infrastruktury pro obsluhu lokalit
• pozemky, stavby a zařízení technické infrastruktury pro obsluhu řešeného území
Podmíněně přípustné využití:
• pozemky, stavby a zařízení výroby a služeb (charakteru drobná a řemeslná výroba, výrobní služby) za
podmínky, že svým provozováním a kapacitou nenaruší užívání staveb, pozemků a zařízení ve svém okolí,
nesníží kvalitu okolního prostředí a nezvýší dopravní zátěž v lokalitě nad přípustnou míru
• pozemky, stavby a zařízení komerční občanské vybavenosti za podmínky, že svým provozováním a kapacitou
nenaruší užívání staveb, pozemků a zařízení ve svém okolí, nesníží kvalitu okolního prostředí a nezvýší
dopravní zátěž v lokalitě nad přípustnou míru;
• pozemky, stavby a zařízení občanské vybavenosti - veřejné infrastruktury městského významu za podmínky,
že umístění bude v souladu s celoměstskou oborovou koncepcí rozmístění zařízení daného typu
• další pozemky, stavby a zařízení za podmínky, že nesnižují kvalitu prostředí a pohodu bydlení ve vymezené
ploše, jsou slučitelné s bydlením a slouží zejména obyvatelům v dané lokalitě

59 912

T. 01 - tabulka stávajících pozemků, k datu 1. 12. 2020
pozn.: Součtová plocha stávajících parcel dle katastru nemovitostí se může lišit vlivem zaokrouhlování vůči celkové
ploše řešeného území stanovené územní studií.
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Nepřípustné využití:
• bytové domy
• pozemky, stavby a zařízení pro průmyslovou a zemědělskou výrobu
• pozemky, stavby a zařízení pro čerpací stanice pohonných hmot, kapacitní veřejná parkoviště, plochy pro
odstavování nákladních vozidel, kapacitní stavby pro odstavování vozidel (s výjimkou stávajících řadových
garáží jako dosavadní využití)
• další stavby, zařízení a činnosti, které snižují kvalitu prostředí a pohodu bydlení ve vymezené ploše, či
nejsou slučitelné s bydlením
A. 2. 3. Podmínky prostorového uspořádání a ochrany krajinného rázu
Novostavby a změny stávajících staveb budou respektovat stávající urbanistickou strukturu, výškovou hladinu okolní
zástavby a v lokalitě obvyklé intenzity zástavby pozemků, návrhy staveb budou individuálně posuzovány zejména s
ohledem na zachování přiměřené architektonické sourodosti lokality; odborné odůvodnění návrhu bude
požadováno u staveb výrazně se svým řešením odlišujících od okolní zástavby.
Podmínky vyplývající ze Změny č. 4 ÚPSÚ Opočno:
• novostavby budou respektovat stávající urbanistickou a architektonickou strukturu okolní zástavby, a to
zejména při umístění na pozemku, objemem či členěním, doplňkové stavby musí být svým objemem i
vzhledem přizpůsobeny stavbě hlavní
• podlažnost: max. 2 nadzemní podlaží (1. NP + podkroví), maximální výška bude 8,5 m od upraveného
terénu
• zastavěnost pozemku (stavby + zpevněné plochy) max. 40 % - je dána podílem celkové zastavěné plochy
stavbou hlavní, stavbami doplňkovými (altán, pergola, bazén, terasa, skleník apod.) a zpevněnými plochami
(vjezdy, terasy, chodníky) k ploše jednotlivého stavebního pozemku
• plocha veřejných prostranství mimo plochy komunikací minimálně 2 500 m2
• objekty k trvalému bydlení nebudou umísťovány do vzdálenosti menší než 20 m od okraje pozemků
určených k plnění funkce lesa

Výřez z hlavního výkresu pořizovaného nového Územního plánu města Opočno

Podmínky vyplývající ze Zadání územní studie:
• veřejná technická infrastruktura nebude podélně umisťovaná v tělesech komunikací a na jejich pomocných
pozemcích
• výměra stavebních pozemků vně zastavěného území obce v rozmezí 900 – 2 500 m2
• stavby RD nebudou umisťovány blíže než 10 m od jihovýchodní hranice lokality; na styku s volnou krajinou
bude situována zeleň zahrad
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A. 3. NÁVRH
A. 3. 1. Koncept návrhu
Hlavním cílem tohoto návrhu je vytvoření vhodné a příjemné urbanistické struktury, která svým měřítkem naváže
na stávající sousední zástavbu, zajistí prostupnost území ve všech směrech a zachová důležitou vazbu na
okolní krajinu. S ohledem na kontext, zejména krajní pozici řešené lokality má organizace nově navržené zástavby a
veřejného prostoru charakter venkovského prostředí. Zároveň je kladen důraz na vytvoření panoramatu zástavby
respektujícího již existující městské dominanty.
A. 3. 2. Organizace veřejného prostoru
Nově navržený veřejný prostor je komponován ve vztahu s krajinou a na základě principů již stávajících veřejných
prostorů sídla. Dominantním prostorem území je náves, jejíž těžiště je s ohledem na terénní morfologii situováno v
jeho nejvyšším místě. V tomto místě je v souvislosti s budovu umístěnou na parcele č. 6 navržen důležitý
předprostor se zásadní vazbou na viditelné panorama Orlických hor. Budova vyššího významu umístěná „nahoře“
v ose komunikace zároveň pomyslně uzavírá centrální návesní prostor. Ve středu návsi je navržena centrální
zatravněná plocha s dominantním stromem a místem pro umístění drobné architektury (např. kaplička, zvonička).
Jihovýchodní část lokality přechází v nezastavěnou, zemědělsky využívanou plochu, kde lze ovšem za určitých
podmínek předpokládat další rozvoj města. Z tohoto důvodu jsou zde navržené územní rezervy v podobě dvou
travnatých ploch, z nichž jedna je součástí plochy určené pro umístění dětské hřiště. Tyto proluky mezi zástavbou
zároveň umožňují pěší zpřístupnění navazující zemědělské krajiny pro případ, že by postupně došlo k její rekultivaci
(obnova mezí, cest). Prostor návsi a navazujících ulic je řešen formou obytné zóny jako dopravně sdílený.
Plocha veřejných prostranství mimo plochy komunikací je 6 344 m2.
Plocha č.
V1
V2
V3
V4

Využití
Veřejná plocha – náves a ulice
Veřejná plocha – pěšina
Veřejná plocha – hřiště
Veřejná plocha – obytná ulice

celkem
T. 02 - tabulka navržených veřejných ploch

Etapa

Etapa 1A
Etapa 1B
Etapa 1B
Etapa 2

Výměra [m2]
11 120
431
1 436
1 441
14 428

A. 3. 3. Organizace zástavby
Řešená lokalita rozšiřuje zastavěné území města a navazuje na stávající zástavbu, resp. na jeho místní část Pod
Oborou. Západním směrem na řešenou lokalitu navazují pozemky stávajících menších rodinných domů,
zastřešených sedlovou nebo valbovou střechou. Při návrhu jednotlivých domů musí být kladen důraz na zachování
siluety města, zejména při pohledu od Semechnic. Návrh objemového řešení nových staveb ve sledované lokalitě
musí navázat na převládající charakter prostředí. Navržené pozemky jsou určeny k zástavbě izolovanými objekty
rodinných domů venkovského charakteru o max. jednom nadzemním podlaží a s podkrovím se sedlovou střechou.
Na základě provedeného prostorového zhodnocení vazeb na sousední přilehlou stávající zástavbu je doporučen
klasický vyšší sklon sedlové podkrovní střechy na přízemním jednopodlažním objektu. Doporučen je minimální
sklon sedlové střechy 35° a maximální sklon 45°. S ohledem na terénní konfiguraci a parcelaci území by v takovém
případě měl být v co největší míře zachován jednotný směr hlavních hřebenů střech, tj. směr severozápad jihovýchod. Nová zástavba by měla být ohleduplná ke svému prostředí a měla by toto prostředí respektovat.
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Územní studie vymezuje plochu řešeného území s následujícími stavebními pozemky:
Pozemek č.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38

Využití
Stavba rodinného domu
Stavba rodinného domu
Stavba rodinného domu
Stavba rodinného domu
Stavba rodinného domu
Stavba rodinného domu s preferovaným doplňkovým komerčním využitím
Stavba rodinného domu
Stavba rodinného domu
Stavba rodinného domu
Stavba rodinného domu
Stavba rodinného domu
Stavba rodinného domu
Stavba rodinného domu
Stavba rodinného domu
Stavba rodinného domu
Stavba rodinného domu
Stavba rodinného domu
Stavba rodinného domu
Stavba rodinného domu
Stavba rodinného domu
Stavba rodinného domu
Stavba rodinného domu
Stavba rodinného domu
Stavba rodinného domu
Stavba rodinného domu
Stavba rodinného domu
Stavba rodinného domu
Stavba rodinného domu
Stavba rodinného domu
Stavba rodinného domu
Stavba rodinného domu
Stavba rodinného domu
Stavba rodinného domu
Stavba rodinného domu
Stavba rodinného domu
Stavba rodinného domu
Stavba rodinného domu
Stavba rodinného domu

celkem
T. 03 - tabulka navržených stavebních pozemků

Návrh parcelace umožňuje vymezit v lokalitě 38 parcel určených pro rodinné domy, z nichž 1 parcelu doporučuje
územní studie využít pro rodinný dům v kombinaci s komerční občanskou vybaveností. Při průměrném počtu 2,64
obyvatel / byt v rodinném domě tato kapacita představuje možný přírůstek cca 100 obyvatel, který může zejména
na počátku v případě obydlení mladými rodinami přesáhnout i 120 obyvatel.
Pozemek p. č. 1538/4 s výměrou 444,84 m2 není v rámci územní studie uvažován pro zástavbu, protože je již nyní
využíván jako zahrada sousedního rodinného domu.

Výměra [m2]
1 520
1 535
1 543
1 234
1 002
1 039
1 091
1 132
1 244
1 298
1 298
1 298
952
1 065
1 172
1 187
1 207
1 226
920
913
1 074
1 093
1 109
1 026
993
985
1 096
1 557
1 644
1 296
1 341
1 396
1 182
1 191
1 052
1 086
1 003
1 035

A. 3. 4. Etapizace
Návrh je řešen ve dvou etapách respektujících stávající majetkoprávní poměry v řešeném území a vymezení lokality
v současnosti platnou změnou územního plánu.
Samotná lokalita IV/1 s přilehlou ulicí Pod Oborou je územní studií rozdělena na část „A“ a „B“ náležející etapě 1,
zbývající část řešeného území je etapou 2. První etapa je vymezena plochou o výměře 49 569 m2. Část „A“ má
rozlohu 36 940 m2 a část „B“ 12 629 m2. Do druhé etapy vymezené plochou o výměře 10 340 m2 jsou zahrnuty
zbylé parcely východní části zastavitelné plochy Zb1.
Etapa 1 řeší zástavbu s odpovídající dopravní a technickou infrastrukturou takovým způsobem, který umožňuje její
samostatné fungování bez ohledu na dočasnou absenci zbývající etapy 2.
Obdobným způsobem je řešena první část (1A) etapy 1, kdy je umožněno její samostatné fungování bez ohledu na
dočasnou absenci druhé části (1B) etapy 1.
A. 3. 5. Plošné a prostorové regulativy, ochrana hodnot v území
Řešená lokalita je Změnou č. 4 určena pro plochy bydlení - v rodinných domech - městské a příměstské – BI. Pro
umístění staveb odpovídajících hlavnímu nebo přípustnému využití (viz kapitola A. 2. 2.) v uvedených plochách
slouží plošné a prostorové regulativy zástavby, které jsou graficky vyjádřeny ve výkresu B. 6. Situace plošné a
prostorové regulace. Jedním z cílů územní studie je vymezení zastavitelných a nezastavitelných částí řešené lokality
a stanovení jasné hranice mezi nimi. Územní studie definuje tuto hranici uliční, respektive stavební čárou, která
vymezuje plochy veřejných prostranství a jasně vymezuje plochy k zastavění. Území je určeno k zástavbě především
samostatně stojícími izolovanými rodinnými domy (hlavní stavba), tj. volnou řadovou zástavbou, kdy pozemek není
v celé šířce zastavěn hlavní stavbou. Je však přípustné, aby stavební čára směrem k uliční čáře byla v celé délce
zastavěna hlavní stavbou spolu s doplňkovými objekty, jako jsou garáže či hospodářské zázemí.
Parcelní čára – závazný regulativ
Územní studie stanovuje parcelní čáru jako hranici mezi jednotlivými pozemky
Uliční čára – závazný regulativ
V grafické části je stanovena uliční čára jako hranice soukromých pozemků a veřejných prostranství.
Stavební čára – závazný regulativ
V řešeném území je stavební čára definována buď jako závazná – otevřená, nebo nepřekročitelná – volná.
Stavba může být umístěna na stavební čáře nepřekročitelné, nebo hlouběji v ploše pro možné umístění objektu –
nikoli však blíž k uličnímu prostoru (ve vymezení předzahrádky nebo parkovacího stání na pozemku) nebo k hranici
sousedních parcel; hranice stavební čáry nepřekročitelné tak společně s dalšími legislativními limity (zákon č.
183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (Stavební zákon), vyhláška č. 501/2006 Sb., o obecných
požadavcích na využívání území ve znění vyhlášky č. 431/2012 Sb., v platném znění) nebo jinými územními limity

45 035
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(ochranná pásma atd.) definuje skutečně zastavitelnou plochu parcely.
V návaznosti na místní přístupovou komunikaci je jako jednotící prvek zástavby definována závazná stavební čára.
Toto rozhraní musí zástavba dodržet v celém svém průběhu, tj. nesmí překročit, ale ani ustupovat s výjimkou
arkýřů, rizalitů apod., které se mohou odchýlit směrem vně i dovnitř pozemku nejvýše o 1 metr a zároveň
nanejvýše z jedné třetiny délky průčelí. V ostatních případech musí svislý průmět obvodového pláště budovy ležet
uvnitř vymezené plochy pro možné umístění objektu. Současně však musí být dodrženy stanovené regulační
podmínky (koeficient zastavěnosti, koeficient nezpevněných ploch apod.).
Objekty rodinných domů (hlavní objekt) budou umístěny v rámci vymezených ploch zastavění, jež vymezuje
stavební čára (závazná a nepřekročitelná) a hranice hlavní zástavby na parcelách. Vlastní poloha objektu závisí na
konkrétním řešení stavby. Garáže a doplňkové objekty (s technickým zázemím rodinného domu) smí překročit
hranici hlavní zástavby (zastavitelnou část pozemků) na parcelách za předpokladu, že budou dodrženy odstupové
vzdálenosti dle platné legislativy; stavební čára je však nepřekročitelná.

Poloha objektu
Optimální poloha objektu na pozemku je dána individuálními vlastnostmi pozemku, sklonem terénu, orientací ke
světovým stranám a předpoklady oslunění nebo zastínění pozemku a objektu. Ve výkresu B. 3. Situace
urbanistického řešení je pro rodinné domy vyznačena plocha cca 150 m2 (která však není pevná ani
nepřekročitelná). Obecná pravidla pro lokalizaci rodinných domů na stavebních pozemcích jsou následující:
• stavba musí respektovat příslušnou stavební čáru
• minimální vzdálenost mezi stavbami na sousedních pozemcích je 7 m (viz §25 – vzájemné odstupy staveb
vyhlášky č. 501/2006 Sb.)
• minimální vzdálenost stavby od hranice pozemku je územní studií s ohledem na rovné podmínky sousedů
stanovena na 3,5 m
Zpřesnění těchto pravidel nebo detaily vyžadující upřesnění (překročení stavební čáry markýzami vstupů, balkony,
arkýři atd. směrem do předzahrádky) individuálně posoudí a jednotlivě rozhodne místně příslušný stavební úřad.
Směr hlavního hřebene šikmé střechy je stanoven převážně kolmo k uliční čáře.

Výška zástavby – závazný regulativ
Podlažnost zástavby je zejména s ohledem na zachování panoramatu obce z pohledově exponovaných směrů
stanovena jako maximálně jednopodlažní s možností obytného podkroví. Maximální výška zástavby vychází z
prostorové regulace stanovené v územně plánovací dokumentací pro jednotlivé plochy s rozdílným využitím území,
tj. v případě ploch bydlení venkovského charakteru max. 8,5 m od upraveného terénu po hřeben hlavní střechy.

Půdorysný tvar
Záměrně nejsou striktně stanoveny půdorysné tvary domů, aby nebyl předurčen konkrétní typ staveb a aby byla
umožněna jistá míra variability. Zde uvedené regulativy jsou spolu s podmínkami z územně plánovací dokumentace
dostatečně definující. Preferovaný je však více či méně protáhlý obdélníkový tvar půdorysu s poměrem stran
minimálně 1 : 1,5.

Výška oplocení – závazný regulativ
Výška oplocení pozemků směrem k veřejnému prostoru je stanovena na max. 150 cm nad upraveným terénem.
Vhodné je udržet stejnou výšku a obdobné řešení oplocení. Nové oplocení podél stejné uliční čáry musí
respektovat výšku a podstatné znaky již existujících nebo povolených oplocení ve stejné uliční řadě. Podstatnými
znaky se rozumí přiměřené přizpůsobení konstrukčnímu a materiálovému řešení sousedního oplocení. Oplocení
zahrad musí být z opticky průhledné konstrukce, která však může být doplněná zelení. Výška oplocení zahrad není
pevně stanovena, ale je doporučena max. 150 cm nad upraveným terénem.

Střešní krytina
Materiál a barvu střešní krytiny je třeba zvolit s ohledem na okolí, zejména sousední domy. Vhodnými materiály pro
šikmé střechy jsou pálené keramické, betonové nebo plechové krytiny. Vhodným barevným provedením je použití
barev přírodních, cihlových a odstínů šedi. Výrazné barvy střešní krytiny jsou zcela nevhodné.
Fasáda
Materiál a barvu všech fasád je třeba zvolit s ohledem na okolí, zejména sousední domy. Vhodnými barvami pro
fasády je bílá, příp. zemité barvy světlých odstínů (např. písková, béžová, okrová), zcela nevhodné je použití
pastelových nebo jinak výrazných barev, přípustný je dřevěný obklad.

Zastřešení hlavní stavby – závazný regulativ
Z důvodu přizpůsobení kontextu území jsou stanoveny nad převažující hmotou hlavní stavby šikmé sedlové střechy
o sklonu střechy v rozmezí 35° až 45°. Střechy valbové ani stanové připuštěny nejsou. Směr hlavního hřebene šikmé
střechy je stanoven převážně kolmo k uliční čáře.

Garáže
Pokud garáže nemohou být součástí hlavní stavby (např. s ohledem na její situování) jako vestavěné nebo
přistavěné, musí být objekt garáže situován v rámci vlastního pozemku. Předpokladem realizace garáže na hranici
pozemku je souhlas všech vlastníků přímo dotčených sousedních pozemků.

Koeficient zastavěnosti pozemku – závazný regulativ
Dle podmínek vyplývající ze Změny č. 4 ÚPSÚ Opočno je pro koeficient zastavěnosti pozemku (stavby + zpevněné
plochy) stanovena hodnota 0,4.
Koeficient nezpevněných ploch – závazný regulativ
Dle územní studie je pro koeficient nezpevněných ploch stanovena hodnota 0,4.

Oplocení
Vnější oplocení pozemků směrem k veřejnému prostoru bude umístěno v linii uliční čáry, ale v odůvodněných
případech (vjezdy na pozemky) může menší částí své délky od této linie ustoupit. Podezdívka oplocení z pevných
stavebních materiálů (neprůhledná část) může dosahovat výšky max. 50 cm (kromě pilířů, sloupků) nad úroveň
upraveného terénu. Vyšší část oplocení, tj. část plotových výplní nad úrovní podezdívky, musí být z opticky
průhledných nebo poloprůhledných konstrukčních prvků, může však být případně doplněná vhodnou izolační
zelení. Je doporučeno použití zděných, dřevěných či případně kamenných sloupků a dřevěné nebo drátové výplně.

A. 3. 6. Jednotící prvky, ochrana hodnot v území
Při navrhování jednotlivých objektů je důležité dbát na to, aby architektonické řešení nesnižovalo estetickou
hodnotu navrhovaného domu a okolní zástavby. Vedle plošných a prostorových regulativů jsou pro vytvoření
nových hodnot v území a naplnění podstaty územní studie stanoveny následující jednotící prvky.
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Skříňové rozvaděče
Objekty skříňových rozvaděčů je vhodné vzhledově sjednotit použitím jednotného typu pilíře dle doporučení
místně příslušného Stavebního úřadu a pokud možno zahrnout do celkového řešení oplocení.

Podél komunikací v řešeném území jsou navržena podélná parkovací stání. Na jihovýchodním okraji lokality lze za
určitých podmínek výhledově předpokládat další pokračování zástavby. Z tohoto důvodu jsou zde navržené územní
rezervy pro pěší v podobě dvou travnatých ploch. Tyto plochy také slouží k pěšímu přístupu do okolní zemědělské
krajiny, pokud by došlo k její revitalizaci a obnově sítě cest.

Předzahrádky rodinných domů
Vzdálenost mezi oplocením pozemku směrem k veřejnému prostoru (uliční čarou) a objektem (stavební čarou) je
zpravidla stanovena v šíři min. 6 m – s ohledem na možnost realizace parkovacího stání na vlastním pozemku před
garáží.

Podmínky pro zpracování následujícího stupně projektové dokumentace uložené silničním správním úřadem jsou
uvedeny v Doplňku č. 1.
A. 3. 8. Technická infrastruktura
Technická infrastruktura území je řešena ve dvou etapách. Všechny stavební parcely v řešeném území budou
napojeny na veřejné sítě technické infrastruktury – vodovod, jednotnou kanalizaci, plynovod, sdělovací vedení a
elektrickou energii. Území bude na veřejné sítě napojeno v místě ulice Pod Oborou ohraničující les, kde budou 2
napojovací místa, dále pak z ulice Pod Oborou v jihozápadní části území, a z ulice U Broumaru, kde je počítáno s
realizací druhé etapy. Celkem bude území napojeno ve 4 místech.
V současné době se v řešeném území nachází nadzemní vedení vysokého napětí. Delší větev souběžná s ulicí Pod
Oborou (parcely č. 1538/1; 1538/3 a 1536/1) má ochranné pásmo 7 m, kratší větev probíhající napříč řešeným
územím přes parcely č. 1536/1; 1538/3; 1539/1; 1540; 1541 a 1542 má ochranné pásmo 10 m. Návrh územní
studie počítá s přeložením částí obou větví nadzemního vedení pod zem.
Zásobování pitnou vodou bude zajištěno z uličního řadu. Odkanalizování je možné zajistit optimálně gravitačně do
stoky v prostoru ulice a obdobně bude řešeno i zásobování elektrickou energií. Návrh trasování inženýrských sítí
musí důsledně respektovat koridory veřejných prostranství. Konkretizace tras nové inženýrské infrastruktury za
účelem technické obsluhy nově parcelovaných pozemků bude řešena v následujícím podrobnějším stupni
projektové dokumentace.
Při využití území je nutno respektovat všechna ochranná pásma, a to jak stávajících, tak i nově navrhovaných
technických sítí. Přípojky jednotlivých objektů nevyžadují stavební povolení ani ohlášení (viz §103, odst. 1 zákona č.
183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu).

Stavby, úpravy a práce nevyžadující stavební povolení ani ohlášení
Provádění uvedených staveb, úprav a prací (§103, případně §104 Stavebního zákona) je doporučeno v lokalitě
provádět vždy jen se souhlasem všech vlastníků přímo dotčených sousedních pozemků.
Pro zástavbu v řešeném území jsou stanoveny následující upřesňující podmínky:
• veškeré stavby je třeba přizpůsobit kontextu okolní zástavby
• při zástavbě proluk zásadně dodržovat princip kontextuality zástavby; objemové řešení objektů (hmotové
členění, velikost výplní otvorů, výška okapu, způsob a tvar zastřešení, barevnost fasád) bude navazovat
vhodným způsobem na charakter a výškovou hladinu okolní zástavby
• případné provozovny vybavenosti a služeb v obytných objektech řešit tak, aby provoz nenarušoval kvalitu
obytného prostředí dle platných hygienických předpisů
• parkování je nutné řešit vždy na pozemcích investora; každý investor (stavebník) nebo podnikatelský
subjekt (právnická nebo fyzická osoba) je povinen zajistit pro svou nemovitost nebo podnikatelskou činnost
příslušný počet odstavných parkovacích ploch pro návštěvníky i zaměstnance – a to (v případě řešené
lokality) na vlastním pozemku
• pro zpomalení odtoku dešťových vod zajistit na vlastním pozemku maximální míru retence
• barevné řešení všech povrchů volit z hlediska jejich prostorové působnosti, polohy a významu
v kompozičních vztazích
• výplně otvorů se doporučuje volit obdélníkové nebo čtvercové, zcela nevhodné jsou otvory lichoběžníkové,
trojúhelníkové či jiné patvary
• příklady doporučeného i nevhodného vzhledu nové zástavby viz příloha č. 1

Vodovod

A. 3. 7. Dopravní infrastruktura
Řešené území je z dopravního hlediska pojato jako venkovské s nízkou intenzitou automobilové dopravy, tedy nikoli
s typicky městským charakterem uličního prostoru, resp. dopravního uspořádání. Lokalita je řešena převážně jako
klidná obytná zóna s převažujícím sdíleným komunikačním prostorem pro auta i chodce, a s minimem dopravního
značení. Hlavním dopravním prostorem je náves. Dopravní obsluha vnitřní plochy řešeného území je zajištěna
dvojicí nových příčných obousměrných komunikací ve směru severojižním a novou podélnou obousměrnou
komunikací v západovýchodním směru, která zároveň vede skrze hlavní návesní prostor.
Dopravní infrastruktura je řešena ve dvou etapách. Napojení lokality na stávající dopravní síť obce je v první etapě
navrženo celkem ve třech místech. Dvě napojovací místa jsou navržena ze stávající místní komunikace v ulici Pod
Oborou. Předpokladem pro napojení je zkapacitnění této místní komunikace včetně vybudování nového chodníku.
Třetím již připraveným napojovacím místem je ulice Pod Oborou v jihozápadní části řešeného území. V druhé etapě
dojde k prodloužení a napojení západovýchodní páteřní komunikace na silnici III. třídy III/29840 (U Broumaru).

•

Etapa 1
Vodovod se napojuje na stávající rozvod vodovodní sítě TLT DN150 a TLT DN100.
Zájmová území-lokalita umožňuje zokruhování nové výstavby vodovodních řadů. Potrubí je navrženo z PE
100RC SDR 11 d.90 celkové délky 672,0 m. Na nové vodovodní řady bude napojeno 26 ks vodovodních
přípojek PE 100 SDR11 d32.

•

Etapa 2
Vodovodní řad se napojuje na nový rozvod vodovodní sítě PE 100RC SDR 11 d.90 vystavěný v etapě 1.
Potrubí je navrženo z PE 100RC SDR 11 d.90 celkové délky 124,0 m. Na nový vodovodní řad bude napojeno
6ks vodovodních přípojek PE 100 SDR11 d32.

Splašková kanalizace
•
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Etapa 1
Splaškové vody budou odváděny novými gravitačními kanalizačními řady z potrubí PP SN12 DN250 celkové
délky 788,0 m. Gravitační kanalizace bude ukončena v nové čerpací stanici, která bude napojena na
stávající výtlačné potrubí odpadních vod z PE 100 RC SDR 11 d.90. Na kanalizační řady bude napojeno 26 ks
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kanalizačních přípojek PP SN12 DN150 ukončených revizní šachtičkou D.400.
Rozvody datové sítě
•

Etapa 2
Splaškové vody budou odváděny novým gravitačním kanalizačním řadem z potrubí PP SN12 DN250 délky
85,0 m. Gravitační kanalizace bude ukončena v nové čerpací stanici, která bude napojena na nové výtlačné
potrubí odpadních vod napojené do revizní šachty gravitační kanalizace vystavěné v etapě 1. Potrubí
výtlačného řadu je z PE 100 RC SDR 11 d.90 délky 131,0 m. Na gravitační kanalizační řad bude napojeno 6
ks kanalizačních přípojek PP SN12 DN150 ukončených revizní šachtičkou D.400.

Dešťová kanalizace
•

•

•

Etapa 1
Datová síť je napojena na stávající rozvod optických kabelů.
Datová síť je provedena z venkovního zafukovacího optického kabelu délky 960,0 m.

•

Etapa 2
Datová síť je napojena na nový rozvod optických kabelů.
Datová síť je provedena z venkovního zafukovacího optického kabelu délky 107,0 m

Etapa 1
Dešťové vody ze zpevněných ploch komunikací, chodníků a z přepadů dešťových vod ze vsakovacích
objektů z jednotlivých nemovitostí budou odváděny novými gravitačními kanalizačními řady z potrubí PP
SN12 DN300 celkové délky 772,0 m. Na trase dešťové kanalizace je umístěn podzemní retenční a vsakovací
objekt, ze kterého je vedeno potrubí se zaústěním do vodního toku Zlatý potok.
Na kanalizační řady bude napojeno 26 ks kanalizačních přípojek PP SN12 DN150 ukončených revizní
šachtičkou D.400, do kterých bude zaústěno potrubí ze vsakovacích a retenčních objektů z jednotlivých
parcel určených pro výstavbu domů. Dešťové vody z komunikací budou odváděny pomocí uličních vpustí.

Rozvody VN

Etapa 2
Dešťová voda ze zpevněné plochy komunikace, chodníků a z přepadů dešťových vod ze vsakovacích objektů
z jednotlivých nemovitostí bude odváděna novým gravitačním kanalizačním řadem z potrubí PP SN12
DN300 délky 130,0 m. Potrubí je zaústěno do vodního toku Zlatý potok.
Na kanalizační řady bude napojeno 6 ks kanalizačních přípojek PP SN12 DN150 ukončených revizní
šachtičkou D.400, do kterých bude zaústěno potrubí ze vsakovacích a retenčních objektů z jednotlivých
parcel určených pro výstavbu domů. Dešťové vody z komunikace budou odváděny pomocí uličních vpustí.

A. 3. 9. Povrchové materiály veřejných ploch
Plocha komunikací mimo obytnou zónu je navržena z živičného materiálu. Lemována je žulovým/jiným podobným
obrubníkem. Povrch ostatních zpevněných komunikací zahrnutých do obytné zóny je navržen z dlažby z žulových
štípaných kostek, případně z betonové dlažby, která je použita např. v ulici Švamberk. Plochy územních rezerv pro
napojení a středové plochy návesního prostoru budou zatravněny. Plocha s dětským hřištěm bude řešena
individuálně kombinací zatravnění a mlatu. Prvky dětského hřiště je nutné zvolit s ohledem na venkovský charakter
území.

Přeložení trasy nadzemního vedení VN, trasa nadzemního vedení, v délce 133,0 m.
Přeložení trasy nadzemního vedení VN, trasa podzemního vedení, v délce 314,0 m.
Rozvody NN
Rozvody NN provede provozovatel sítě.

Plynovod
•

Etapa 1
Plynovod se napojuje na stávající rozvod plynovodní sítě PE d.63.
Potrubí je navrženo z PE 100RC SDR 11 d.63 celkové délky 879,0 m. Na nové plynovodní řady bude
napojeno 26 ks plynovodních přípojek PE 100 SDR11 d32.

•

Etapa 2
Plynovod se napojuje na nový rozvod plynovodní sítě PE d.63 vystavěný v etapě 1.
Potrubí je navrženo z PE 100RC SDR 11 d.63 délky 127,0 m. Na nové plynovodní řady bude napojeno 6 ks
plynovodních přípojek PE 100 SDR11 d32.

A. 3. 10. Zeleň veřejná
Součástí veřejného prostranství řešeného území jsou plochy zeleně typické pro venkovské prostředí. Plochy zeleně
se zatravněním jsou navrženy na návsi, v prostoru pro umístění dětského hřiště, podél všech komunikací a v rámci
územních rezerv pro možné budoucí napojení další zástavby.
Z důvodu úpravy stávajících ploch budou všechny dřeviny v řešeném území odstraněny. Na místech dle situace
bude vysázena nová zeleň z tradičních druhů listnatých dřevin charakteristických pro tuto krajinu, jako je například
lípa, jírovec, dub, nebo vrba. Naopak nevhodná je výsadba např. jehličnanů, tújí a jiných parkových křovin. Na
travnatých plochách územních rezerv pro napojení, podél komunikace Etapy 2 a na mlatové ploše před parc. č. 6
jsou navržena nová stromořadí se stromy s běžně nasazenou korunou. Na samostatných travnatých plochách návsi
budou umístěny dominantní stromy s vysoko nasazenou korunou.

Rozvody veřejného osvětlení
•

Etapa 1
Veřejné osvětlení se napojuje na stávající rozvod v zájmovém území umožňující zokruhování rozvodů.
Kabely rozvodu jsou AYKY-J 4x25 mm2 celkové délky 770,0 m uložené v chráničce AROT d.75 délky 770,0 m.
Na trase je umístěno 25 ks stožárových lamp výšky 6,0 m s výložníky.

•

Etapa 2
Veřejné osvětlení se napojuje na nový rozvod v zájmovém území. Kabel rozvodu je AYKY-J 4x25 mm2 délky
126,0 m uložené v chráničce AROT d.75 délky 126,0 m. Na trase je umístěno 5 ks stožárových lamp výšky
6,0 m s výložníky.

A. 3. 11. Bilance návrhu
Celková plocha řešeného území
Plocha veř. prostranství vč. komunikací
Plocha veř. komunikací
Plocha veř. prostranství bez komunikací
Celková plocha stavebních parcel
Celkový počet rodinných domů
Předpokládaný počet nových obyvatel

10

59 909 m2 (dle katastru nemovitostí 59 912 m2)
14 428 m2
8 084 m2
6 344 m2
45 035 m2
38*
100
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Bilance jednotlivých etap:
•

•

•

A. 4. PODMÍNKY VYPLÝVAJÍCÍ ZE ZVLÁŠTNÍCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ

Etapa 1A
o plocha etapy
o počet rodinných domů
o počet obyvatel

36 940 m2
22*
58

Etapa 1B
o plocha etapy
o počet rodinných domů
o počet obyvatel

12 629 m2
10
26

Etapa 2
o plocha etapy
o počet rodinných domů
o počet obyvatel

10 340 m2
6
16

Ochrana a tvorba životního prostředí
Řešené území nepodléhá zvláštním požadavkům na ochranu životního prostředí. V severozápadní části částečně
zasahuje do ochranného pásma lesa. Navržený způsob využití řešeného území není v rozporu s požadavky na
ochranu hodnot krajiny, krajinného rázu a obrazu sídla v krajině, nedochází k ohrožování nebo poškozování
životního prostředí.
Ochrana kulturních hodnot
V řešeném území se nenachází žádný památkově chráněný objekt, neprobíhá zde žádné ochranné pásmo např.
ochranné pásmo kulturní památky, ochranné pásmo městské nebo vesnické památkové rezervace ani ochranné
pásmo krajinné památkové zóny jako území s kulturně historickými hodnotami. Územní studie klade důraz na
zachování pohledové dominanty Zvonice u kostela Panny Marie viditelné při cestě ze Semechnic do Opočna. V
případě realizace staveb bude stavební činnost prováděna na území s archeologickými nálezy. Pro stavebníky z této
skutečnosti vyplývá zákonná oznamovací povinnost podle §22 odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové
péči, ve znění pozdějších předpisů a povinnost umožnit provedení záchranného archeologického výzkumu.

* pozn.: parcela č. 6 – výstavba s preferovaným doplňkovým komerčním využitím

Ochrana přírody a krajiny
Ve vlastním řešeném území se nevyskytují žádná velkoplošná ani maloplošná zvláště chráněná území, není zde
navržena žádná evropsky významná lokalita ani ptačí oblast soustavy NATURA 2000, nevyskytují se zde významné
krajinné prvky (VKP) a řešené území není součástí vymezeného územního systému ekologické stability.
Z hlediska charakteru „městské krajiny“ je preferována výstavba nových objektů rodinných domů venkovského
charakteru kontextuálně navazující na okolní zástavbu. Dle podmínek vyplývajících ze Zadání územní studie
nebudou stavby rodinných domů umisťovány blíže než 10 m od jihovýchodní hranice lokality, na styku s volnou
krajinou bude situována zeleň zahrad.
Kvalita ovzduší
Pro ochranu ovzduší je třeba preferovat takový způsob vytápění a ohřevu teplé vody, který bude ohleduplný
k životnímu prostředí. Preferované jsou obnovitelné a alternativní zdroje energie. Při využití alternativních zdrojů
energie - například solární, nesmí použití solárních nebo fotovoltaických panelů narušit panorama obce.
Nakládání s odpady
Nakládání s odpady v řešené lokalitě je třeba řešit v návaznosti na systém sběru odpadu v celé obci, včetně
separace a sběru recyklovatelného odpadu, a sběru a likvidace nebezpečného odpadu.
Ochrana čistoty vody
Řešené území leží v chráněné oblasti přirozené akumulace vod (CHOPAV Východočeská křída), podzemní vody v
lokalitě č. IV/1 patří do útvaru Podorlická křída v povodí Orlice. Pro ochranu čistoty vody je třeba řešit
odkanalizování lokality, napojení na stávající splaškovou kanalizaci a na centrální čistírnu odpadních vod. V lokalitě
rodinných domů se zahradami je nezbytné dešťové vody v maximálním množství zadržet a využít na vlastních
pozemcích – zasakováním nebo lépe jímáním vody do retenčních nádrží pro potřebu zálivky.
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A. 5. VYHODNOCENÍ ZPŮSOBU ŘEŠENÍ POŽADAVKŮ NA ÚZEMNÍ STUDII

Ochrana před povodněmi
Řešená lokalita se nenachází v záplavovém území. Územní studie je řešena v souladu s požadavky vyhlášky č.
501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území.

POŽADAVKY NA OBSAH ŘEŠENÍ ÚZEMNÍ STUDIE – viz Zadání územní studie Opočno
1. Návrh optimálního dopravního napojení lokality IV/1 na veřejnou dopravní infrastrukturu v obci, přednostně
s využitím již budované místní komunikace na západě lokality.
Lokalita IV/1 je optimálně dopravně napojena na stávající veřejnou dopravní infrastrukturu v obci
s přednostním využitím již budované místní komunikace na západě lokality. Viz textová část A. 3. 7.
Dopravní infrastruktura.
2. Určení napojovacích míst technické infrastruktury, návrh jejich koncepce v předmětné lokalitě a prověření
kapacitních možností.
Návrh technické infrastruktury je patrný z textové části A. 3. 8. Technická infrastruktura. V rámci
návrhu územní studie byly prověřeny kapacitní možnosti technické infrastruktury.
3. Návrh veřejného prostranství včetně návrhu uličního profilu a prvků veřejné zeleně, koordinované s řešením
parkovacích stání a vedení inženýrských sítí.
Územní studie řeší komplexně podobu veřejného prostranství. S ohledem na kontext, zejména
krajní pozici řešené lokality má organizace nově navrženého veřejného prostoru charakter
venkovského prostředí. Nově navržený veřejný prostor je komponován ve vztahu s krajinou a na
základě principů již stávajících veřejných prostorů sídla. Návrh uličních profilů a prvků veř. zeleně je
koordinován s řešením parkovacích stání a vedením inž. sítí je patrný z grafické části územní studie
viz výkresy B.3. Situace urbanistického řešení.
4. Veřejná prostranství pro vedení komunikací prostorově dimenzovat tak, aby vedení energetických,
telekomunikačních, vodovodních, kanalizačních a jiných vedení, zařízení pro rozvod tepla a topných plynů,
pokud nejsou zřizována pro potřeby komunikací, nebyla podélně umisťována v tělesech komunikací a na
jejich pomocných pozemcích.
Územní studie řeší dimenze veřejných komunikací s ohledem na vhodné umístění inženýrských sítí.
Návrh technické infrastruktury je patrný z textové části A. 3. 8. Technická infrastruktura.
5. Stanovení optimálního řešení pěších komunikací s napojením na stávající zástavbu pro potřeby dostupnosti
k občanské vybavenosti obce.
Prostor návsi a navazujících ulic je řešen formou obytné zóny s převažujícím sdíleným
komunikačním prostorem pro auta i chodce. Uvnitř lokality je počítáno s nízkou intenzitou dopravy.
Předpokladem dopravního napojení na stávající komunikaci v ulici Pod Oborou je zkapacitnění
místní komunikace včetně vybudování nového chodníku.
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6. Vhodné začlenění veřejného prostranství do území s ohledem na stávající i budoucí zástavbu.

POZNÁMKA AUTORA ÚZEMNÍ STUDIE:

Územní studie řeší podobu veřejného prostranství s ohledem na kontext. V návaznosti na podobu
již existující prostorů v Opočně je veřejné prostranství území řešeno formou rozměrově menších
prostorů. Nově navržené prostory lze pro snazší orientaci v řešeném území definovat jednoduše
jako „nahoře a „dole“. Na jihovýchodním okraji lokality lze za určitých podmínek předpokládat další
pokračování zástavby. Z tohoto důvodu jsou zde navržené územní rezervy v podobě dvou
travnatých ploch.

Návrh územní studie byl přepracován na základě požadavků Úseku silničního správního úřadu Odboru výstavby a
životního prostředí Městského úřadu Dobruška především z hlediska dopravního řešení a koncepce uličních profilů.

7. Návrh rozparcelování lokality pro budoucí výstavbu v souladu s regulativy funkční plochy BI (výměra
stavebních pozemků vně zastavěného území v rozmezí 900 – 2500 m2).
Návrh nové parcelace řešeného území vychází kromě podmínek stanovených v platné Změně č. 4
ÚPSÚ Opočno také ze stávajícího systému cest, stávající parcelace, z podmínek konfigurace terénu,
a dále z podmínek stanovených ochranným pásmem lesa.
Výměra navržených parcel určených pro zástavbu se pohybuje v rozmezí od 913 m2 do 1644 m2.
Snahou bylo navrhnout co největší počet parcel s výměrou blížící se spodní hranici rozmezí 900 2500 m2.
8. Upřesnění a návrh ploch zeleně včetně prvků ke splnění funkčnosti ochrany a izolace.
Součástí veřejného prostranství řešeného území jsou plochy zeleně typické pro venkovské
prostředí. Plocha zeleně je navržena na návsi, v prostoru pro umístění dětského hřiště, podél
komunikací v ulici Pod Oborou a v rámci územních rezerv pro možné budoucí napojení další
zástavby. Dle podmínek vyplývajících ze Zadání územní studie bude při jihovýchodní hranici lokality
na styku s volnou krajinou situována zeleň zahrad.
9. V případě potřeby návrh základních prvků prostorové regulace (stavební čáry, uliční čáry, výšková hladina
zástavby, typ staveb apod.).
Pro umístění staveb na parcelách nově vymezených územní studií byly stanoveny závazné plošné a
prostorové regulativy zástavby, které jsou graficky vyjádřeny ve výkresu B. 6. Situace plošné a
prostorové regulace a v textové části A. 3. 5. Plošné a prostorové regulativy, ochrana hodnot
v území.
Vedle plošných a prostorových regulativů byly pro vytvoření nových hodnot v území a naplnění
podstaty územní studie stanoveny jednotící prvky viz textová část A. 3. 6. Jednotící prvky, ochrana
hodnot v území.

Územní studie splňuje výše popsané požadavky stanovené v zadání.
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Doplněk č. 1

ÚZEMNÍ STUDIE OPOČNO – LOKALITA IV/1

Vyjádření MÚ Dobruška, odboru výstavby a živ. prostředí, silniční hospodářství (ze dne 14. 7. 2021):
Pro zpracování následujícího stupně projektové dokumentace uložil silniční správní úřad následující podmínky:
1.

Prostorově dořešit úsek místní komunikace na pozemku parc. č. 1656 v katastr. území Opočno pod Orlickými
horami od místa připojení k silnici č. III/29840 po úroveň hranice pozemků parc. č. 1560/1 a 1558/1 (hranice
řešené lokality) tak, aby odpovídala parametrům navazující části této komunikace v území řešeném studií, a to
včetně vedení chodníku. Tato komunikace je a bude, při časově těžko odhadnutelné době realizace etapy 2,
hlavní přístupovou komunikací do řešené lokality ze silnice č. III/29840.
•

poznámka autora územní studie k bodu č. 1:
Podmínka bude zapracována do následujícího stupně projektové dokumentace.

2.

V předložené studii podélnou jednosměrnou komunikaci v západovýchodním směru zpřístupňující vnitřní
plochu řešeného území vedoucí přes hlavní návesní prostor řešit nadále jako obousměrnou, a to v celém jejím
rozsahu, tj. již od místa připojení na stávající komunikaci v ulici Pod Oborou na pozemku parc. č. 1532/6 v katastr.
území Opočno pod Orlickými horami před domem č. p. 720. V případě etapizace výstavby vést její trasu
v přímém směru tak, aby mohla být realizována v celém rozsahu již v rámci etapy 1A.
•

poznámka autora územní studie k bodu č. 2:
Podmínka byla dle požadavku MÚ Dobruška, odboru výstavby a živ. prostředí, silniční hospodářství
zapracována do upravené studie.

3.

S ohledem na možnost výhledového napojení pokračování zástavby na jihovýchodním okraji řešené lokality
dodržet šířku veřejných prostranství pro vedení dopravní a technické infrastruktury (územních rezerv pro
napojení) 12,0 m.
•

poznámka autora územní studie k bodu č. 3:
Podmínka byla dle požadavku MÚ Dobruška, odboru výstavby a živ. prostředí, silniční hospodářství
zapracována do upravené studie.

4.

Trasy nové inženýrské infrastruktury za účelem obsluhy nově parcelovaných pozemků vést mimo tělesa
komunikací a prostor silničních pomocných pozemků.
•

poznámka autora územní studie k bodu č. 4:
Během telefonického rozhovoru s referentem na úseku silničního správního úřadu MÚ Dobruška (dne
20. 7. 2021) bylo dohodnuto, že se tato podmínka nevztahuje na část komunikace mezi navrženými
parcelami č. 6, 23, 24 a stávající parc. č. 1538/4. V tomto úseku komunikace o délce přibližně 60 m je
možné vést inženýrské sítě v rámci tělesa komunikace a prostoru silničních pomocných pozemků.
Podmínka byla zapracována do upravené studie.
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