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Územní studie Kasárna Stříbro

A.

VYMEZENÍ ŘEŠENÉHO ÚZEMÍ

Řešené území se nachází v katastrálním území Stříbro [757837], v západní části zastavěného území města,
v areálu bývalých kasáren nad tř. 5. května. Jižní hranici řešeného území tvoří tř. 5. května, západní hranici
původní vnitroareálová komunikace, na východě je území ohraničeno ulicí U Věže a přilehlou nízkopodlažní
obytnou zástavbou a na severu areálem mlékárny. Celková rozloha řešeného území je 10,79 ha.
Území je vymezeno v souladu se zadáním a jeho grafickou přílohou. Hranice řešeného území je vyznačena ve
všech výkresech grafické části studie.
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B.

D Ů V O D P O Ř Í Z E N Í Ú Z E M N Í S T U D I E A P O Ž A D AV K Y
NA ŘEŠENÍ

Územní studie ověřuje možnosti a podmínky změn v území. Navrhuje možná řešení vybraných problémů, které
by mohly ovlivňovat nebo podmiňovat využití a uspořádání území (§30, odst. 1 stavebního zákona). Navrhuje
rozvoj dopravní infrastruktury, která významně ovlivňuje a podmiňuje využití a uspořádání území. Územní studie
stanovuje rozsah a způsob uspořádání zástavby, vymezuje veřejná prostranství. Územní studie na řešeném
území dále stanovuje podmínky pro:
 funkční využití pozemků,
 umístění a prostorové uspořádání staveb,
 vytváření příznivého životního prostředí.
Územní studie byla pořízena na základě požadavku platného Územního plánu Stříbro (AF-City Plan). Dle ÚP je
řešené území součástí plochy US 10, která byla na základě zadání ÚS rozšířena v severovýchodní části až
k hranici pozemku p.č. 3144/3, k.ú. Stříbro. Důvodem rozšíření je bezprostřední souvislost této části plochy
s územím vymezeným k řešení v ÚP s ohledem na její dopravní napojitelnost. Pro plochu US 10 je územním
plánem stanovena podmínka prověření změny využití územní studií při splnění následujících požadavků:
 Územní studie vymezí vnitřní uspořádání území z hlediska členění jejího vnitřního prostoru, na plochy
veřejných prostranství a plochy pro umístění staveb, přípustných ve smyslu vymezení ploch s rozdílným
způsobem využití.
 Součástí veřejných prostranství bude komunikační systém s vyhodnocením potřeby vedení veřejné
dopravy včetně otočky pro autobus. Minimální šířka veřejných prostranství, do kterých budou umístěny
místní komunikace činí 10 m.
 Uspořádání území umožní propustnost ploch veřejných prostranství do navazujícího zastavěného území
a zastavitelných ploch.
 Uspořádání veřejných ploch musí umožnit umístění inženýrských sítí tak, aby byly v páteřních či
rozhodujících trasách připojitelné na stávající technickou infrastrukturu obce.
 Vnitřní uspořádání území bude odpovídat požadavkům, vymezeným vyhláškou 501/2006 Sb., z hlediska
přístupu požární techniky.
Lhůta pro pořízení územní studie byla územním plánem stanovena na 4 roky od vydání ÚP Stříbro. Územní plán
Stříbro byl vydán Zastupitelstvem města Stříbro dne 15.12.2014, usnesením č. 3/III/1, formou opatření obecné
povahy, s účinností od 29.1.2015.
V souladu s §30, odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., v platném znění, Městský úřad Stříbro, odbor výstavby a
územního plánování, zpracoval v květnu 2016 zadání Územní studie kasárna Stříbro, s cílem zajistit podklad pro
rozhodování v území.
Pro řešení ÚS jsou v zadání stanoveny následující obsahové a prostorové požadavky:
 prověření možnosti přístupu do lokality
 prověření a řešení případných střetů s trasami technické infrastruktury a ostatními limity využití území
 návrh funkčního členění a koncepce dopravní a technické infrastruktury s ohledem na udržitelný
ekonomický rozvoj
 rozdělení řešeného území na 3 části s odlišným využitím:
A: západní / severozápadní část území
•

bytové domy městského typu (4-5 NP)
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•

komerční vybavenost v parterech domů menšího rozsahu

B: východní / severovýchodní část území
•

bytová výstavba nižší hustoty (řadové domy, viladomy, domy o max. 6 bytových jednotkách)

•

bez komerční vybavenosti

C: jižní část při tř. 5. května
•

bydlení smíšené s funkcí obchodu a případně administrativy nebo služeb

•

vhodné umístit malé náměstí, ze kterého bude přístupná komerční vybavenost v parterech
domů; ve vyšších patrech mohou být umístěny bytové nebo administrativní jednotky; náměstí
by mělo být dopravně připojeno na tř. 5. května tak, aby zde předpokládané komerční aktivity
mohly obsloužit širší okolí místa

HaskoningDHV Czech Republic, spol. s r.o., 2019

4

Územní studie Kasárna Stříbro

C.

VA Z B A N A Ú Z E M N Í P L Á N

Území řešené studií je v územním plánu vymezeno jako rozvojové území s označením STR - SM - 3 - plocha
smíšená obytná městská (SM) o rozloze 13,32 ha. Ta byla v souladu se zadáním ÚS rozšířena o další část
pozemku p.č. 1025/15, k.ú. Stříbro, která je v ÚP vymezena jako plocha stabilizovaná se stejným způsobem
využití – plocha smíšená obytná městská (SM).
Pro vymezené plochy s rozdílným způsobem využití jsou stanoveny následující podmínky pro využití:
Plochy smíšené obytné městské [SM]
Plochy určené pro smíšené využití městského charakteru; pro bydlení s vyšším podílem veřejné nebo komerční
vybavenosti, výrobních a nevýrobních služeb (řemeslnická výroba), které svým provozem nesmí ovlivňovat
pozemky sousedních obytných staveb a jejich zahrady nad míru stanovenou hygienickými předpisy pro bydlení.
Funkce bydlení je obvykle smíšena s jinými funkcemi.
Převažující účel využití:
 plochy obytné ve městech využívané zejména pro bydlení v bytových domech, obslužnou sféru a
nerušící výrobní činnosti převážně místního významu
Přípustné využití:








bytové i rodinné domy
zařízení veřejné administrativy a správy, pobočky a úřadovny peněžních ústavů
maloobchodní zařízení do 800 m2 odbytových ploch
kulturní a zdravotnická zařízení a zařízení sociální péče
ubytovací zařízení s vlastním stravovacím zařízením a veřejné stravování
specifické formy bydlení a ubytování (koleje, internáty, byty služební, pohotovostní a majitelů zařízení)
nezbytná dopravní a technická infrastruktura

Podmíněně přípustné využití:
 zařízení drobné výroby a služeb s podmínkou, že vliv činnosti a vyvolaná dopravní obsluha nesmí
narušit funkci obytnou nad přípustné normy pro obytné zóny
 v ploše STR-SM-3 lze umístit jedno maloobchodní zařízení překračující limit 800 m2 odbytových ploch za
podmínky, že nepřekročí limit velikosti odbytových ploch 3 700 m2
Nepřípustné využití:
 všechny ostatní výše neuvedené funkce a činnosti
Podmínky prostorového uspořádání:
Pro každé dva hektary vymezené zastavitelné plochy bude vymezena plocha veřejného prostranství s touto
zastavitelnou plochou související o výměře nejméně 1000 m2, do této výměry se nezapočítávají pozemní
komunikace.
V rámci vymezené plochy STR-SM-3 je určen prostor umístění veřejného prostranství. To bude tvořit současná
travnatá plocha uvnitř tohoto areálu mezi ulicemi Milíkovská a Forstova. Toto místo je pro funkci veřejného
prostranství příhodné. Jeho položení má centrální charakter, vytváří volný prostor mezi objekty.
(Výše uvedená podmínka umístění veřejného prostranství je pro koncepci územní studie bezpředmětná, protože
se nachází v části plochy STR-SM-3, která není součástí území řešeného ÚS.)
ÚP stanovuje 2 místa napojení návrhové plochy STR-SM-3 do tř. 5. května:
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1. stávající napojení ulicí U Věže
2. stávající napojení původní vnitroareálovou komunikací (současný vjezd do areálu)
V řešeném území nejsou vymezeny veřejně prospěšné stavby ani opatření.
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D.

ROZSAH A CHARAKTERISTIKA ŘEŠENÉHO ÚZEMÍ

Řešená lokalita se nachází uvnitř zastavěného území, v západní části města, při významné urbanistické a
dopravní ose, tř. 5. května. Původně se jednalo o areál armády ČR, který byl později zčásti využit pro drobné
komerční, výrobní a skladové účely, jako součást rozsáhlé průmyslové zóny, navazující na řešené území severně
a západně. Dnes se jedná o zdevastovanou a nevyužívanou plochu, s několika zachovanými stavbami v severní
části území v havarijním stavu. V souladu s ÚP je v západním směru plánován další výrazný rozvoj průmyslové
zóny, až ke koridoru obchvatu města.
Západně je řešené území ohraničeno bezejmennou původně vnitroareálovou komunikací, která je i v současné
době využívána pro obsluhu výrobního areálu mezi ul. Vodárenská a ul. Milíkovská (INUTEC, s.r.o. a AMFORA Marketing s.r.o.), a s paralelní oboustrannou alejí vzrostlých stromů tvoří v území významnou krajinnou osu.
K této komunikaci přiléhá na opačné straně bývalý skatepark a travnatá plocha, která je chráněna před
zastavěním a která má do budoucna plnit funkci centrálního veřejného prostranství pro celou lokalitu. Na
východní straně řešené území přiléhá ke stabilizované obytné zástavbě rodinných domů podél ul. Revoluční,
Myslivecká a tř. 5. května, na kterou v uplynulých letech navázaly novostavby řadových RD tvořící polouzavřené
blokové uspořádání (ul. U Věže).
Území tvoří přechod mezi dvěma funkčně i strukturálně odlišnými celky, na jedné straně výrobní a skladové haly
soustředěné do areálů a vykazující zvýšené dopravní nároky, na straně druhé klidové rezidenční území tvořené
rozvolněnými rodinnými domy v zahradách v kombinaci s kompaktním blokem jednopodlažních řadových domů.
Celkový rozsah řešeného území tvoří 10,79 ha. Řešené území je tvořeno následujícími pozemky:
číslo pozemku
(parcely)

katastrální území

druh pozemku dle KN

1025/15
3144/3
1025/75
1025/112
1025/111
1025/4

Stříbro [757837]
Stříbro [757837]
Stříbro [757837]
Stříbro [757837]
Stříbro [757837]
Stříbro [757837]

ostatní plocha
ostatní plocha
ostatní plocha
ostatní plocha
ostatní plocha
ostatní plocha

výměra
pozemku
(m2)
140 116
1 685
972
584
725
166

vlastník

1

Město Stříbro
Město Stříbro
Město Stříbro
Město Stříbro
Město Stříbro
Město Stříbro

Z hlediska celkového podílu vlastnictví pozemků je bilance následující:
vlastník

vlastnický podíl z celkové výměry území

Město Stříbro

100 %

1

stav ke dni 1.10.2018
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E.

URBANISTICKÁ KONCEPCE VČETNĚ PODMÍNEK
PROSTOROVÉHO A FUNKČNÍHO USPOŘÁDÁNÍ

Cílem urbanistické koncepce je dosáhnout co nejkvalitnějšího nově vytvořeného urbánního prostředí. Navržená
urbanistická koncepce vyplývá ze zadání pořizovatele, požadavků budoucího investora výstavby (CTP), limitů
vyskytujících se v území a charakteru okolní zástavby.
VÝCHOZÍ LIMITY VYUŽITÍ ÚZEMÍ
• ochranné pásmo vedení elektrické sítě (VN 1 – 35 kV) - 7 m po obou stranách od krajního vodiče
• ochranné pásmo silnice II. třídy – 15 m od osy vozovky
• ochranné pásmo kanalizační stoky (1,5 a 2,5 m od vnějšího líce stoky)
Urbanistické uspořádání přilehlého území je značně nesourodé, přísná geometrie původně vojenského areálu
kontrastuje s nepravidelným uspořádáním průmyslových areálů severně a s rostlou nízkopodlažní zástavbou
východně, do které je zcela nepřirozeně vložen polouzavřený blok řadových rodinných domů. Architektura okolní
zástavby je nevalné kvality a není proto nutné na ni po této stránce navazovat.
NÁVRH URBANISTICKÉ KONCEPCE
Návrh urbanistické koncepce je již do značné míry kontraproduktivně předurčen v zadání studie. To předjímá její
řešení v rozdělení území na tři části. První (severozápadní) část je v souladu se zadáním tvořena čtyř patrovými
bytovými domy. Druhá (severovýchodní) část je tvořena rodinnými domy a dvojdomy a třetí (jižní) část sestává
z bytových domů a komerční zástavby. Nad rámec požadavků zadání ÚS je navrženo umístění mateřské školy,
důvodem je předpokládané výrazné navýšení počtu obyvatel v lokalitě s podílem dětí předškolního věku,
převyšujícím možnosti kapacit stávajících vzdělávacích zařízení na území města.
Navržené uspořádání zástavby respektuje stávající vedení kanalizační stoky a vodovodu, stejně jako existující
vedení komunikací západně (ul. Vodárenská, Milíkovská, Forstova), na které prostorově navazuje (zachování
průhledů a pohledových os). Tyto faktory determinují ortogonální uliční síť, která je zpřístupněna dvěma hlavními
vjezdy do území z Tř. 5. května. Do této ulice je rovněž napojen třetí - obslužný sjezd pro dopravní obsluhu
komerční zástavby a vstup pro pěší, navazující na stávající uliční síť jižně od tř. 5. května. Vnitřní uliční síť lokality
zahrnuje jak silniční komunikace pro obsluhu území, tak pěší komunikace (veřejná prostranství). V širších
vazbách předpokládá ÚS zlepšení pěší prostupnosti v severojižním směru, k základní škole a středním školám
na severu města. Zároveň se předpokládá rozšíření stávající sítě cyklostezek a cyklotras, které napojí, jinak po
této stránce zcela odříznuté, řešené území (viz. výkres č. 1 - Výkres širších vztahů). Kvalitní dostupnost a
prostupnost území je významným kritériem hodnocení kvality životních podmínek.
Navržená veřejná prostranství jsou zpravidla oboustranně obestavěna z ekonomických i prostorotvorných důvodů,
výjimkou je ulice na západním okraji řešeného území, které navazuje na stávající veřejné prostranství.
Hierarchie veřejných prostranství v řešeném území vychází z návazností na stávající prostranství. Nejvýznamější
je tř. 5. května. Dále ulice navazující na Západní předměstí (prodloužení ul. Forstova a ul. Milíkovská), navržené
náměstí s veřejnou vybaveností a jeho spojnice s navrženým lesoparkem / parkem na severu řešeného území.
Měřítko zástavby reaguje na navazující území, středněpodlažní bytové domy ve střední a západní části řešené
lokality reagují na průmyslové stavby výrobních areálů, ve východním směru se zástavba objemově rozmělňuje
do rodinných domů, které přechází do stávající nízkopodlažní zástavby podél ul. Myslivecká a ul. Revoluční.
Pravidelná parcelace odkazuje na historii území a zároveň zohledňuje uspořádání okolní zástavby (včetně
obytného bloku v ul. U Věže). Bytové domy s komerčním parterem umístěné v jihozápadní části lokality podél tř.
5. května tvoří prostorovou a hlukovou bariéru a chrání navazující obytné území. Spolu s dalším severněji
umístěným bytovým domem ohraničují a definují centrální veřejné prostranství (náměstí). Z východní strany
k náměstí přiléhá budova a areál mateřské školy. Naprosto odlišná svým měřítkem je komerční zástavba
v jihovýchodní části lokality, sloužící primárně pro obsloužení širšího okolí města, nikoliv výhradně pro potřeby
obyvatel navržené zástavby. Je tvořena polouzavřeným blokem 2 komerčních objektů s kapacitním parkovištěm.
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Blok je provozně oddělen od zbývajícího převážně obytného území, vzájemné propojení je určeno jen pro pěší.
Jeden z komerčních objektů pohledově uzavírá pěší osu navazující na ul. Forstova.
Součástí řešení je systém zeleně, která doplňuje navrženou zástavbu. Zeleň na veřejných prostranstvích (blíže
popsána v kap. G.3) je navržena formou lesoparku / parku v severní části území, na centrálním veřejném
prostoru lokality (náměstí) a jako doplňková zeleň podél komunikací. Významný podíl představuje zeleň
soukromá - v zahradách rodinných domů, na pozemcích bytových domů a v areálu mateřské školy. Jako
soukromá zeleň (např. komunitní zahrada) je vymezena rovněž parcela P_45 (s podmíněnou možností
zastavění).
Minimální podíl zeleně na jednotlivých parcelách je stanoven koeficientem zeleně (viz Podmínky prostorového
uspořádání):
Tabulka podílů zastavění a zeleně
číslo parcely

maximální podíl zastavění
(koeficient zastavění pozemku)

minimální podíl zeleně
(koeficient zeleně)

P_01
P_02
P_03
P_04
P_05
P_06
P_07
P_08
P_09
P_10
P_11
P_12
P_13
P_14
P_15
P_16
P_17
P_18
P_19
P_20
P_21
P_22
P_23
P_24
P_25
P_26
P_27
P_28
P_29
P_30
P_31
P_32
P_33
P_34
P_35

0.30
0.50
0.30
0.50
0.45
0.45
0.45
0.45
0.40
0.40
0.40
0.40
0.40
0.40
0.40
0.40
0.40
0.40
0.40
0.40
0.40
0.40
0.40
0.25
0.40
0.40
0.40
0.40
0.40
0.40
0.40
0.40
0.40
0.40
0.40

0.50
0.40
0.50
0.40
0.35
0.35
0.35
0.35
0.60
0.60
0.60
0.60
0.60
0.60
0.60
0.60
0.60
0.60
0.60
0.60
0.60
0.60
0.60
0.70
0.60
0.60
0.60
0.60
0.60
0.60
0.60
0.60
0.60
0.60
0.60
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P_36
P_37
P_38
P_39
P_40
P_41
P_42
P_43
P_44
P_45
P_46

0.40
0.40
0.40
0.20
0.30
0.45
0.45
0.45
0.70
0.30
0.85

0.60
0.60
0.60
0.20
0.40
0.25
0.25
0.25
0.20
0.70
0.15

FUNKČNÍ REGULATIVY
Z hlediska způsobu využití území jsou vymezeny tyto plochy:
•
•
•
•
•
•
•

Bi - Plochy bydlení – rodinné domy – dvojdomy
Bh - Plochy bydlení - bytové domy
Bk - Plochy bydlení - bytové domy s komerčním parterem - obchody do 150m2 odbytové plochy,
nerušícími službami1, stravovacími zařízeními či kancelářemi v přízemí
K - Plochy komerční zástavby – obchodní jednotky do 800m2 odbytové plochy, jedna obchodní jednotka
nad 800 m2 odbytové plochy, celková velikost odbytových ploch do 3 700 m2, kanceláře či nerušící
služby2
V - Plochy veřejných prostranství
VP - Plochy pobytových veřejných prostranství
VV - Plochy veřejné vybavenosti – školní zařízení, veřejně stravovací zařízení, mimoškolní zařízení pro
děti, komunitní centrum

Všechny výše vymezené plochy smí zahrnovat parkovací stání pro potřeby zástavby ležící na nich či
zástavby.
PARCELACE
Studie vymezuje celkem 1,41 ha ploch pozemků pro výstavbu RD, 2,22 ha pro bytové domy, 0,92 ha pro bytové
domy s komerčním parterem, 1,08 ha pro komerční zástavbu, 0,48 ha pro veřejnou vybavenost, a 4,68 ha ploch
veřejných prostranství. Celková výměra ploch veřejných prostranství s převahou nezpevněných ploch je 1,54 ha.
Celková plocha pro dopravní infrastrukturu je 3,10 ha.
Studie navrhuje 30 nových parcel pro výstavbu rodinných domů o průměrné výměře 470 m2. Dále navrhuje 8
parcel pro bytové domy o průměrné výměře 2 275 m2, 4 parcely pro bytové domy s komerčním parterem o
průměrné výměře 2 300 m2, jedna parcela o výměře 4 786 m2 pro veřejnou vybavenost.

2

jako nerušící služby nelze v tomto případě povolit autoservisy, klempírny, lakovny, truhlárny, betonárky a další provozy vyžadující vstup
těžké nákladní dopravy do území a dále čerpací stanice pohonných hmot
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Řešené území je rozčleněno na následující parcely:
číslo parcely

navržené využití

P_01
P_02
P_03
P_04
P_05
P_06
P_07
P_08
P_09
P_10
P_11
P_12
P_13
P_14
P_15
P_16
P_17
P_18
P_19
P_20
P_21
P_22
P_23
P_24
P_25
P_26
P_27
P_28
P_29
P_30
P_31
P_32
P_33
P_34
P_35
P_36
P_37
P_38
P_39
P_40
P_41
P_42
P_43
P_44
P_45
P_46

bytový dům
bytový dům
bytový dům
bytový dům
bytový dům
bytový dům
bytový dům
bytový dům
dvojdům
dvojdům
dvojdům
dvojdům
dvojdům
dvojdům
dvojdům
dvojdům
dvojdům
dvojdům
dvojdům
dvojdům
dvojdům
dvojdům
dvojdům
dvojdům
dvojdům
dvojdům
dvojdům
dvojdům
dvojdům
dvojdům
dvojdům
dvojdům
dvojdům
dvojdům
dvojdům
dvojdům
dvojdům
dvojdům
bytový dům s komerčním parterem
veřejná vybavenost
bytový dům s komerčním parterem
bytový dům s komerčním parterem
bytový dům s komerčním parterem
komerční zástavba
zeleň, podmíněně rodinné domy / dvojdomy
veřejné prostranství – park / lesopark

HaskoningDHV Czech Republic, spol. s r.o., 2019

výměra parcely [m2]
3 339,17
3 339,17
3 404,77
3 404,77
2 154,48
2 154,48
2 196,79
2 196,79
459,51
459,51
464,87
464,87
464,87
464,87
464,87
464,87
464,87
464,87
503,03
503,03
461,46
498,95
498,95
801,17
462,94
462,94
464,67
464,67
464,67
464,67
450,72
450,72
373,60
410,11
420,45
454,48
426,51
428,97
3 560,92
4 786,18
2 158,46
1 761,39
1 761,39
10 838,95
2 115,17
8 726,55
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PROSTOROVÉ REGULATIVY
Pro navrženou zástavbu jsou závazné regulativy dle platného ÚP. Nad rámec těchto podmínek studie navrhuje
další opatření pro zajištění kvalitního uspořádání, charakteru zástavby a jejího vztahu k veřejným prostranstvím.
Prostorové řešení staveb je uvedeno ve výkresu č. 6 - Výkres prostorového uspořádání. Zde je pro každou
parcelu stanoven každý z následujících závazných koeficientů:
•

n – počet nadzemních podlaží

•

u – maximální možný počet ustupujících nadzeních podlaží3 nebo podkroví

•

v – absolutní maximální výška zástavby4

Výšková hladina zástavby vychází ze zadání (viz výše). Podél Tř. 5. května je navržena zástavba o maximální
výšce zástavby (5 NP) 20m. Tato zástavba plní funkci protihlukové ochrany obytné zástavby a navrhované
veřejné vybavenosti (mateřské školy) ležící severním směrem. Tímto směrem výšková hladina zástavby
postupně klesá na (4NP) 16m u bytové zástavby, která je pocitově snížena ustupujícím podlažím na 3 NP
směrem k přiléhajícímu veřejnému prostranství. Výšková hladina zástavby v jihovýchodní části řešeného území
byla vzhledem k přepokládanému půdorysnému rozsahu hal stanovena na 10m, aby byl zmírněn negativní dopad
objemově naddimenzované zástavby na měřítko lokality, zejména pak na navazující zástavbu rodinných domů
(dvojdomů), jejichž výšková hladina je stanovena do 9m. Bytové domy s komerčním parterem vzhledem ke své
výškové hladině (5 NP, která je maximální možnou – viz zadání ÚS) nemají možnost ustupujícího nadzemního
podlaží.
Studie vymezuje následující závazné podmínky prostorového uspořádání (zobrazeny ve výkresech č. 6 - Výkres
prostorového uspořádání a č. 7 - Výkres zeleně):
•

Uliční čára - představuje hranici mezi soukromými pozemky a veřejným prostranstvím nebo veřejným
komunikačním prostorem. Uliční čára vymezuje blok.

•

Stavební čára nepřekročitelná – tvoří rozhraní vymezující zastavění na pozemcích, jež zástavba
nemusí dodržet v celém svém průběhu, nesmí však být překročena směrem ven. Stavební čára
nepřekročitelná nesmí být překročena žádnou částí domu, garáží, ani doplňkovou stavbou, včetně jejích
součástí.Účelem je optimalizovat rozmístění zástavby na parcele a vytvořit příhodnou plochu zahrady.

•

Stavební čára závazná – tvoří rozhraní vymezující zastavění na pozemcích, jež zástavba musí dodržet
v celém svém průběhu nadzemních podlaží (nesmí nikde přesahovat ani ustupovat). Studie stanovuje
stavební čáru závaznou ve vzdálenostech 3, 4, 5, 6 nebo 7 m rovnoběžně s uliční čárou. Účelem je
docílit pocitu soukromí v obytných místnostech přiléhajících k veřejnému prostranství a zároveň vytvořit
uliční frontu.

•

Koeficient zastavění pozemku – poměr mezi zastavitelnou plochou hlavní budovy na pozemku
ku výměře tohoto pozemku.

•

Koeficient zeleně – minimální podíl ploch rostlé zeleně na pozemku ku výměře tohoto pozemku.

•

Hlavní vstupy – určuje orientaci hlavních vstupů a směr jejich napojení na veřejné prostranství.
V případě rodinných domů – dvojdomů Hlavní vstupy ozvačují taktéž sjezdy na pozemek.

•

Obslužné vstupy - určuje orientaci obslužných vstupů a směr jejich napojení na veřejné prostranství.

•

Komerční parter - určuje požadavek na umístění nebytových funkcí dle funkčních regulativů.

•

Zeleň na veřejných prostranstvích – znázorňuje plochy s koeficientem zeleně min. 0,6.

3

ustupující nadzemní podlaží je ustoupeno minimálně o 3 m od stavební čáry závazné

4

výška zástavby na pozemku se měří od nejníže položeného bodu přilehlého veřejného prostranství k pozemku
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•

Pěší průchod – představuje volnou osu veřejného prostranství zajišťující nezbytnou prostupnost
primárně pro pěší a cyklisty. Průchod je takový koridor, který ve své šíři zahrnuje volnou osu (ne nutně
uprostřed šíře koridoru), a zároveň se jedná o koridor o minimální šíři 6,5m.

Studie vymezuje následující doporučené podmínky prostorového uspořádání (zobrazeny ve výkresech č. 6 Výkres prostorového uspořádání / č. 7 - Výkres zeleně):

5

•

Stromořadí – znázorňuje osu stromořadí.

•

Rezerva pro dopravní infrastrukturu – rezerva R_01 podmiňuje výhledovou zástavbu na pozemku
P_45. V ploše rezervy pro dopravní infrastrukturu mohou být umísťovány stavby dopravní a technické
infrastruktury nezbytné pro zpřístupnění a obsloužení přilehlých pozemků. Jakákoli zástavba, která by
zúžila šíři rezervy5 na méně než 6,5m, je nepřípustná.

šíří rezervy se rozumí nejkratší vzdálenost kolmá na přilehlou uliční čáru
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F.

B I L A N C E N Á V R H O V É H O S TAV U Ř E Š E N É H O Ú Z E M Í

Na základě urbanistické koncepce byly stanoveny níže uvedené hodnoty popisující řešené území. Tyto hodnoty
byly použity pro výpočty orientačních požadavků na technickou infrastrukturu.
zástavba
počet

bytové domy
bytové domy s komerčním parterem
rodinné domy - dvojdomy
mateřská škola
komerční zástavba
celkem

10
4
15

b.j. celkem

hpp

poč. žáků poč. zaměstnanců

190
120
30
900 m2
4 500 m2

30

5
30

340 b.j.
770 ob.

parkovací stání
bytové domy
bytové domy s komerčním parterem
rodinné domy - dvojdomy
mateřská škola
komerční zástavba
celkem

na veřejných prostranstvích

na vlastním pozemku

celkový počet

celkový doporučený počet

230
7

57
60
4
105
226

237

na dalších pozemcích

57
4
61

zpevněné plochy
m2

parkoviště
chodníky
jízdní pásy
celkem

9 000
10 900
12 300
32 200 m2

Pozn.
b.j. – bytové jednotky
hpp – hrubá podlažní plocha

HaskoningDHV Czech Republic, spol. s r.o., 2019

14

Územní studie Kasárna Stříbro

G.

K O N C E P C E V E Ř E J N É I N F R A S T R U K T U RY

G.1

Dopravní infrastruktura

Koncepce dopravní infrastruktury je graficky znázorněna ve výkrese č. 3. Výkres dopravní infrastruktury.

MOTOROVÁ DOPRAVA
Řešená lokalita je primárně navržena k dopravnímu napojení na Tř. 5. května, silnici I/605. Napojení je zajištěno
vjezdy V_1 a V_2, ke kterým je uvažováno zpřístupnění ze silnice II/605 s levými odbočovacími pruhy. Obslužný
sjezd V_3 slouží výhradně pro potřeby obsluhy komerční zástavby, jako výjezd z řešeného území, a složek
integrovaného záchranného systému (dále jen „IZS“). Lokalita je sekundárně napojena v západním směru na
stávající místní komunikace (ul. Forstova, ul. Milíkovská, ul. Vodárenská).
Návrh dopravních tras uvnitř lokality umožňuje přímou dopravní obsluhu všech staveb se zárukou návrhových
podmínek pro vozidla IZS, vozidla pro odvoz odpadků a dalších. Navrhované řešení motorové dopravy navazuje
na stávající síť komunikací.
Obslužné komunikace mají ve smyslu ČSN 73 6110 Projektování místních komunikací charakter obslužných
komunikací funkčních tříd:
•

U_1:

MO2a 15,5/7,75/30

dvoupruhová komunikace s chodníkem oboustranným, cyklopruhy
a stromořadími (typ B)

•

U_2:

MO2 12/6/30

dvoupruhová komunikace s chodníkem oboustranným
a stromořadím (typ C)

•

U_3:

MO2 11,5/5,5/30

dvoupruhová komunikace s chodníkem oboustranným
a stromořadím (typ C)

•

U_4:

MO1 10/3,5/30

jednopruhová komunikace se smíšeným provozem (typ D)

•

U_5:

MO2 13/6/30

dvoupruhová komunikace s chodníkem jednostranným a kolmým
parkovacím stáními (typ C)

•

U_6:

MO2 13/5,5/30

dvoupruhová komunikace s chodníkem oboustranným, podélnými
parkovacími stáními a doprovodnou zelení (typ C)

•

U_7:

MO2 20/6/30

dvoupruhová komunikace s chodníkem oboustranným, kolmými
parkovacími stáními a doprovodnou zelení (typ C)

•

U_8:

MO2 15/6/30

dvoupruhová komunikace s chodníkem oboustranným, kolmými
parkovacími stáními (typ C)

•

U_9:

MO1 12/3,5/30

jednopruhová komunikace se smíšeným provozem a doprovodnou
zelení (typ D)

•

U_10:

MO1 6,5/3,5/20

jednopruhová komunikace se smíšeným provozem a doprovodnou
zelení (typ D)

•

U_11:

MO2 10/6/30

dvoupruhová komunikace s chodníkem obostranným a stromořadím
(typ C)

Šířka prostoru místních komunikací je navržena s ohledem na jejich účel, význam a provoz. Všechny navrhované
uliční profily splňují požadavek zadání ÚS na šíři veřejných prostranství, do kterých jsou umístěny místní
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komunikace, min. 10m. V případě profilu U_6 se do šíře veřejného prostranství společně s prostorem místní
komunikace i prostor přilehlého parku / lesoparku, jehož šíře v celém průběhu přěvyšuje 2m.
Rezerva pro dopravní infrastrukturu R_01 je určena pro výhledovou výstavbu komunikace pro motorová vozidla a
další potřebnou infrastrukturu nezbytnou pro výhledovou zástavbu pozemku P_45. Realizace této komunikace se
zajištěním nezbytných šířkových parametrů vyžaduje demolici garáží na pozemcích p.p.č. 2117 (st.) a p.p.č. 2322
(st.), k.ú. Stříbro. Výstavba komunikace pro motorová vozidla v místě rezervy R_01 podmiňuje výhledovou
zástavbu na pozemku P_45.
DOPRAVA V KLIDU
Množství odstavných stání pro bytové domy, veřejnou vybavenost a pro bytové domy s komerčním parterem je
navrženo dle ČSN 73 6110. Stanoveno bylo 0,9 odstavného stání na bytovou jednotku. Pro každou bytovou
jednotku rodinného domu – dvojdomu se doporučuje opatřit vjezdem na pozemek dle Výkresu prostorového
uspořádání – hlavních vstupů, které znázorňují taktéž vjezdy na pozemky. Tyto vjezdy se doporučují maximální
šíře 5,5 m.
Množství odstavných stání pro komerční zástavbu bylo navrženo podle požadavků pořizovatele územní studie.
Rozmístění odstavných stání bylo nvrženo tak, aby splňovalo požadavek vyhl. 501/2006 Sb. na docházkovou
vzdálenost do 300m.
Trvalá odstavná stání a garáže rezidentů rodinných domů budou součástí objektů dvojdomů a pozemků, které
k nim přísluší. Doporučují se 2 parkovací stání na 1 pozemek. Pro parkování vozidel návštěvníků rodinných domů
jsou navržena parkovací stání S_05.
Trvalá odstavná stání pro potřeby obyvatel bytových domů jsou řešena společně s parkováním vozidel
návštěvníků na veřejných prostranstvích v bezprostřední blízkosti příslušných pozemků. Je navrženo 19
parkovacích stání a 2 vyhrazená parkovací stání pro vozidla přepravující osoby těžce pohybově postižené (dle
vyhl. 398/2009 Sb.) a 2 návštěvnická parkovací stání pro každý bytový dům.
Bytové domy s obchody na parcelách P_39 a P_41 sdílejí parkovací stání S_01. Bytové domy s komerčním
parterem na pozemcích P_42 a P_43 sdílejí parkovací stání S_02. Parkovací stání S_01 a S_02 jsou
dimenzována na celkový počet 54 stání se třemi vyhrazenými parkovacími stáními pro vozidla přepravující osoby
těžce pohybově postižené (dle vyhl. 398/2009 Sb.).
Trvalá odstavná stání pro veřejnou vybavenost (mateřská škola) na pozemku P_40 jsou umístěna na parkovacím
stání S_06 a dále po dvou stáních na parkovacích stáních S_01 a S_02.
Trvalá odstavná stání zaměstnanců a odstavná stání návštěvníků komerční zástavby na pozemku P_44 jsou
navržena výhradně na tomto pozemku (P_44). Jejich počet byl dle požadavků pořizovatele stanoven na 100.
Počet vyhrazených stání pro vozidla přepravující osoby těžce pohybově postižené je stanoven podle vyhl.
398/2009 Sb. na 5.
Přehled odstavných ploch pro parkování včetně kapacit zobrazuje následující tabulka:
číslo parcely

parkování

P_01
P_02
P_03
P_04
P_05
P_06
P_07
P_08
P_09
P_10
P_11

na veřejném prostranství
na veřejném prostranství
na veřejném prostranství
na veřejném prostranství
na veřejném prostranství
na veřejném prostranství
na veřejném prostranství
na veřejném prostranství
na vlastním pozemku
na vlastním pozemku
na vlastním pozemku
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A/B
19 / 2
19 / 2
19 / 2
19 / 2
19 / 2
19 / 2
19 / 2
19 / 2
dle vlastní potřeby (2)
dle vlastní potřeby (2)
dle vlastní potřeby (2)
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P_12
P_13
P_14
P_15
P_16
P_17
P_18
P_19
P_20
P_21
P_22
P_23
P_24
P_25
P_26
P_27
P_28
P_29
P_30
P_31
P_32
P_33
P_34
P_35
P_36
P_37
P_38
P_39
P_40
P_41
P_42
P_43
P_44
P_45
P_46
Pozn.
A/B

(x)

na vlastním pozemku
na vlastním pozemku
na vlastním pozemku
na vlastním pozemku
na vlastním pozemku
na vlastním pozemku
na vlastním pozemku
na vlastním pozemku
na vlastním pozemku
na vlastním pozemku
na vlastním pozemku
na vlastním pozemku
na vlastním pozemku
na vlastním pozemku
na vlastním pozemku
na vlastním pozemku
na vlastním pozemku
na vlastním pozemku
na vlastním pozemku
na vlastním pozemku
na vlastním pozemku
na vlastním pozemku
na vlastním pozemku
na vlastním pozemku
na vlastním pozemku
na vlastním pozemku
na vlastním pozemku
na vlastním pozemku
na vlastním pozemku + S_01, S_02
S_01
S_02
S_02
na vlastním pozemku
na vlastním pozemku
nestanovuje se

dle vlastní potřeby (2)
dle vlastní potřeby (2)
dle vlastní potřeby (2)
dle vlastní potřeby (2)
dle vlastní potřeby (2)
dle vlastní potřeby (2)
dle vlastní potřeby (2)
dle vlastní potřeby (2)
dle vlastní potřeby (2)
dle vlastní potřeby (2)
dle vlastní potřeby (2)
dle vlastní potřeby (2)
dle vlastní potřeby (2)
dle vlastní potřeby (2)
dle vlastní potřeby (2)
dle vlastní potřeby (2)
dle vlastní potřeby (2)
dle vlastní potřeby (2)
dle vlastní potřeby (2)
dle vlastní potřeby (2)
dle vlastní potřeby (2)
dle vlastní potřeby (2)
dle vlastní potřeby (2)
dle vlastní potřeby (2)
dle vlastní potřeby (2)
dle vlastní potřeby (2)
dle vlastní potřeby (2)
2/3
8
17 / 2
17 / 2
17 / 2
100 / 5
dle vlastní potřeby
nestanovuje se

A – počet parkovacích stání
B - vyhrazená parkovací stání pro vozidla přepravující osoby těžce pohybově postižené

x – doporučená hodnota, nezávazná

Povrchy parkovacích ploch se doporučuje řešit tak, aby umožňovaly alespoň částečný vsak dešťových vod, a
tedy její likvidaci přímo na pozemku. Vhodnými jsou například zatravňovací dlaždice či dlažby, dlažby s širokým
spárováním apod. Dalším doporučeným opatřením jsou vsakovací nádrže.
NEMOTOROVÁ DOPRAVA
Pěší doprava je reprezentována jednostrannými a oboustrannými chodníky pro pěší podél obslužných
komunikací. Chodníky budou stavebně upraveny v souladu s vyhláškou č. 398/2009 Sb., o obecných technických
požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb takovým způsobem, aby byly zajištěny podmínky pro
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pohyb osob s omezenou schopností pohybu. Umožnění pěší prostupnosti se předpokládá na veřejných
prostranstvích (plochy Vp ve Výkresu prostorového uspořádání).
Pojízdné chodníky (viz Výkres dopravní infrastruktury) budou pojednány s nezpevněnými povrchy s minimálním
koeficientem zeleně 0,3. V rámci pojízdných chodníků budou vymezeny pojízdné zpevněné jednosměrné pruhy o
šířce 3,5 m pro umožnění zásobování bytových domů s komerčním parterem a komerční zástavby.
Cyklistická doprava je navržena v uličním profilu U_01 jako cyklopruh, který je součástí hlavního dopravního
prostoru. Další cyklistická doprava může být vedena po trasách navržených obslužných komunikací a dále po
silnici II/605. Výkres širších vztahů naznačuje možné rozšíření stávací sítě cyklostezek a cyklotras tak, aby byla
zajištěna přiměřená prostupnost řešeného území a propojení navrhované zástavby se stávající sítí pěších,
cyklotras a cyklostezek.
Většina navržených pěších a cyklistických tras koresponduje s vedením komunikací pro motorovou dopravu,
s výjimkou dvou bodů, která umožňují pouze pěší, případně cyklistické propojení:
−

napojení do ul. Myslivecká na severovýchodním okraji lokality – propojení omezené pouze pro pěší /
cyklistickou dopravu je dáno stávajícím uspořádáním okolní zástavby a šířkovými parametry pozemku
p.p.č. 3144/3;

−

napojení do ul. Myslivecká na východním okraji lokality – propojení omezené pouze pro pěší dopravu je
dáno morfologií terénu (výrazné terénní převýšení, vyžadující schodiště)

DOPRAVNÍ ŘEŠENÍ
Řešené území bude dopravně pojato jako zóna s dopravním omezením, které bude vyznačeno na vjezdech do
obytného prostoru. Dopravní značení bude upřesněno a navrženo po projednání s Policií ČR. V souvislosti s
navrženou zástavbou se předpokládá dílčí nárůst intenzity provozu, který by ovšem neměl vyvolat významnější
dopravní komplikace.
KAPACITNÍ POSOUZENÍ
V řešeném území je navrženo 340 nových bytových jednotek a 4 500 m2 zastavěné plochy komerční zástavby.
Tato navržená zástavba bude generovat nárůst individuální automobilové dopravy, která bude zvyšovat intenzity
dopravy na stávající komunikaci na Tř. 5. května. Předpokládané intenzity dopravy způsobené navrhovanou
zástavbou by neměly překročit 1800 vozidel za 24 hodin.
HROMADNÁ DOPRAVA OSOB
Hromadná doprava osob je v pěším dosahu zájmového území reprezentována autobusovou dopravou. Ve
vzdálenosti do 400 m od navržené zástavby na Tř. 5. května se nachází zastávky regionální autobusové dopravy
(Stříbro Západní předm. a Stříbro záv.). Obecně se však předpokládá převažující využití individuální
automobilovou dopravou obyvatel.
Vzhledem ke stávajícímu obsloužení řešeného území hromadnou dopravou, nevyplynula potřeba zřizovat další
spojení, tedy ani autobusové točny.

G.2

Technická infrastruktura

ZÁSOBOVÁNÍ VODOU
Stav
Město Stříbro je zásobeno pitnou vodou z jednoho zdroje a tímto je povrchová voda z řeky Mže, která je jímána
břehovým objektem do nově ÚV Milíkov dokončené v roce 1999. Z úpravny je voda čerpána do VDJ Šibeník o
objemu 2 800 m3, který je umístěn na kótě 471,17 m n.m. Vodojem je podzemní dvoukomorový. Z vodojemu je
voda vedena řadem na západní předměstí města Stříbra a zásobním řadem na severní předměstí města Stříbra.
Síť je řešena 3 tlakovými pásmy:
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Tlakové pásmo – VDJ Šibeník, zásobena nová výstavba města, západní a severní předměstí Stříbra.
Tlakové pásmo – tlak z VDJ je redukován reduk. ventil v ul. Benešova (naproti kinu) a toto zásobuje střed města
včetně staré zástavby.
Tlakové pásmo – z VDJ je redukován reduk. ventilem, umístěným v šachtě vodovodní shybky pod řekou Mží
v Sokolské ul., tímto pásmem je tato ulice zásobena. Stávající rozvodné sítě – 33,625 km, DN 32 – 400.
Na vodovod pro veřejnou potřebu je napojeno 96 % obyvatel. Stávající vodovod pro veřejnou potřebu je používán
v případě požáru (hydranty).
Vlastníkem vodovodu pro veřejnou potřebu je město Stříbro, provozovatelem je společnost Vodárny a kanalizace
Karlovy Vary, a.s.
Návrh
průměrná denní potřeba vody
Qp = N1 . A + N2 . B
Qp = 764 . 150 + 35 . 30
Qp = 115 650 l/den = 1,34 l/s
N1 = počet trvale bydlících osob – nejvyšší pravděpodobný scénář – 764
N2 = počet zaměstnanců (návštěvníků) – nejvyšší pravděpodobný scénář – 35
A = množství vody pro bytový fond – 150 l/os den
B = množství vody pro občanské budovy – 30 l/os den

maximální denní potřeba vody
Qm = kd . Qp
Qm = 1,5 . 115 650 = 173 475 l/den
kd = součinitel denní nerovnoměrnosti odběru vody – 1,5

maximální hodinová potřeba vody
Qh = Qm . kh / 24
Qh = 173 475 . 2,1 / 24 = 15 179 l/hod = 4,22 l/s
kh = součinitel hodinové nerovnoměrnosti odběru vody – dle hustoty zástavby – 2,1

V blízkosti lokality se nachází vodovodní řad vedený v Tř. 5. května. Na tento vodovodní řad bude napojeno
řešené území. To bude dále napojeno na vodovodní řad v ulici U Věže a na stávající vodovodní řad vedoucí
severojižním směrem skrze řešené území. Tím dojde ke zokruhování vodovodní sítě. Nové vodovodní řady
budou uloženy výhradně v plochách veřejných prostranství v souběhu s ostatními vedeními technické
vybavenosti.
Napojení přípojek na nový veřejný vodovodní řad bude řešeno vždy v přímém úseku vodovodního řadu
navrtávací soupravou se zemním uzávěrem. Ukončení přípojky na pozemku bude řešeno vodoměrovou sestavou
osazenou v šachtě za hranicí pozemku (za oplocením).
Na novém systému veřejného vodovodu budou dle požadavku provozovatele vodovodu zřízeny v potřebném
počtu hydrantové systémy, z nichž vybrané budou sloužit pro potřeby HZS.
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ODVÁDĚNÍ A LIKVIDACE ODPADNÍCH VOD
Stav
Město Stříbro má vybudovanou jednotnou kanalizační síť pro dešťovou a splaškovou vodu, na kterou je napojeno
77 % obyvatel. Kanalizace ve správě města, celková délka 23,334 km, je vybudována z betonových (10,698 km),
kameninových (9,934 km), plastových (1,427 km) a jiných (1,275 km) trub. Délka stok do DN 300-8,695 km, do
DN 500 - 8,164 km, do DN 800-3,648 km. Odpadní vody jsou touto kanalizací odváděny do biologické ČOV,
odtud 1 volnou výustí do řeky Mže. Od 15 % obyvatel jsou odpadní vody zachycovány v bezodtokových jímkách,
které se odváží na ČOV Stříbro.
Východní část řešeného území je odkanalizována stávající sítí o DN 400, 600 a 800 mm. Tyto sítě budou pro
svou dostatečnou kapacitu zachovány a dále využívány.
Vlastníkem kanalizace pro veřejnou potřebu i ČOV je město Stříbro, provozovatelem je společnost Vodárny a
kanalizace Karlovy Vary, a.s.
Návrh – splaškové vody
Bilance odpadních splaškových vod odpovídá bilanci pitné vody.
V řešeném území je navrženo odkanalizování prostřednictvím stávající gravitační sítí kanalizace, jejíž rozšíření je
navrženo tak, aby pokrylo celé řešené území. Prostřednictvím vzniklé sítě kanalizací budou splaškové vody
vedeny do stávající kapacitní kanalizace v ulici Vodárenská. Navržená zástavba bude na kanalizační síť
napojena s ohledem na vhodnou morfologii terénu gravitačními přípojkami.
Navržená kanalizační síť bude uložena v plochách veřejných prostranství v souběhu s ostatními vedeními
technické vybavenosti. Veřejná prostranství jsou navržena tak, aby zahrnovala stávající sítě zachovaných
kanalizací. Výjimkou je stávající vedení kanalizace přes navrhované pozemky P_01 a P_02. Zde bude zřízeno
věcné břemeno. Regulativy jsou na těchto pozemcích nastaveny tak, aby navržená zástavba nezasahovala do
ochranných pásem kanalizace.
Návrh – dešťové vody
Pro odvádění části dešťových vod z komunikací a chodníků je navržen systém ploch a pásů sídlení zeleně, ve
kterých může probíhat přirozená retence. Tento systém je doplněn dvěma plošně rozsáhlými veřejnými
prostranstvími v centrální a severní části řešeného území, do kterých voda může přirozené spádovat.
V případě potřeby je možno umístit kapacitní požární nádrže a vsakovací jímky, kde se dešťové vody mohou v
případě vhodné geologie přímo vsakovat. Vsakovací jímky je vhodné umístit v navrhované ploše parku /
lesoparku (viz Výkres technické infrastruktury). Poloha vsakovacích jímek a nádrží je ve výkrese znázorněna
pouze orientačně. Přesnou polohu a dimenzaci nádrží studie nestanovuje. Pro přesné navržení vsakovacích
zařízení a posouzení jejich kapacity6 bude potřeba provést v řešeném území hydrogeologický průzkum včetně
vsakovací zkoušky. V případě prokázání nevhodných geologických podmínek pro vsakování dešťových vod lze
alternativně uvažovat o umístění retenční nádrže. V tomto případě bude následně nutné vyřešit regulovaný odtok
z této nádrže.
V uličním profilu U_10 je nutné zřídít řádné odkanalizování dešťových vod (liniovými odtokovými a zpomalovacími
prvky), které do tohoto profilu spádují z pozemků P_33 až P_38.
Celkový systém zařízení pro likvidaci dešťových vod z komunikací lze doplnit dílčími prvky, které přispějí ke
zpomalení povrchového odtoku a tím pádem zvýšení retenční schopnosti ploch přirozené retence.

6

ČSN 759010 – Vsakovací zařízení srážkových vod
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Orientační výpočet množství dešťové vody z navržených komunikací
S

Zpevněná plocha [m2]
(jízdní pásy, chodníky, parkovací stání)

Ψ

Součinitel odtoku (asfalt, beton)
(lze ovlivnit zvoleným povrchem komunikací)

Sreduk

Redukovaná zpevněná plocha [m2]
= S.Ψ

P

Periodicita
(četnost výskytu výpočtového deště za rok)

I

Intenzita směrodatného deště [l/(s.ha)]
7
(hodnota pro Plzeň )

116

Q

Průtok vteřinový [l/s]
= Sreduk . (I / 10000)

336

t

Návrhová srážka 15 min [s]
= 15 . 60

900

Objem 15ti minutové srážky [m3]
= (Q . t) / 1000

303

32 200
0,9
28 980
1

Přirozenou retenci dešťových vod ve veřejných prostranstvích lze zároveň podpořit při volbě povrchu
navrhovaných komunikací. Jako vhodné se v tomto ohledu jeví použít propustné zpevněné plochy, např.
upravené zpevněné štěrkové plochy, dlažby se širšími spárami vyplněnými materiálem umožňujícím zasakování,
zatravňovací dlažba apod.
Odpadní srážkové vody ze střech rodinných domů a zpevněných částí pozemků u nemovitostí budou likvidovány
přednostně vsakem na příslušném pozemku, eventuálně akumulací do vlastní nádrže a druhotným využíváním
(např. zálivka).
ZÁSOBOVÁNÍ ELEKTRICKOU ENERGIÍ
Stav
Přes řešené území je vedeno stávanící vedení VVN. V severovýchodní části řešeného území se nachází
trafostanice, která je zachována a která bude využita společně s trafostanicí jihovýchodně od řešeného území pro
zásobování navrhované zástavby elektrickou energií.
Návrh
Pro zajištění dostatečného příkonu elektrické energie pro nové stavby je nezbytné navýšit příkon stávajících
trafostanic. Navrhuje se ke stávajícím trafostanicím přidružit vždy po jedné další. Rozvody NN ke stavebním
pozemkům budou řešeny podzemními kabely uloženými pod veřejným prostranstvím v souběhu s ostatními
vedeními technické vybavenosti. Rozšíření distribučních rozvodů VN a NN zajistí společnost ČEZ distribuce, a.s.
na základě požadavků investora o připojení nových odběrných míst.
Rozvodná síť NN bude řešena až v dalším stupni projektové dokumentace (DÚR) provozovatelem sítě. V území
jsou ponechány prostorové rezervy pro vedení rozvodné sítě NN a pro veřejné osvětlení v rámci koridorů
veřejných prostranství.

7

http://www.tzb-info.cz/docu/tabulky/0000/000085_qr.html
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předpokládaná spotřeba elektrické energie
QE = r . Pr . kr + b . Pb . Kb + k . Pk
QE = 36 . 15 . 0,6 + 296 . 9 . 0,5 + 5 400 . 0,03 = 1 818 kW
r = počet bytů v rodinných domech - 36
b = počet bytů v bytových domech - 296
k = plochy ostatních funkcí (maximální pravděpodobný scénář) - 5 400 m2
Pr = specifický příkon bytové jednotky v rodinném domě 15 kW
Pb = specifický příkon bytu v bytovém domě 9 kW
Pk = specifický příkon ostatních ploch 0,03 kW/m2
kr = koeficient soudobosti u rodinných domů 0,6
kb = koeficien soudobosti u bytů 0,5

předpokládaný počet transformačních stanic
n = 0,9 . QE / 630
n = 0,9 . 1 818 / 630 = 3 trafostanice 630 kW
630 = transformovaný příkon trafostanice kW

ZÁSOBOVÁNÍ ZEMNÍM PLYNEM
Stav
V severozápadní části řešeného území se nachází STL plynové vedení, na které bude napojena navrhovaná
plynová síť.
Návrh
Pro zajištění zásobování řešeného území plynem je navržena zokruhovaná STL plynovodní síť s uložením ve
veřejném prostranství v souběhu s ostatními vedeními technické vybavenosti. K zástavbě budou vybudovány
přípojky, které budou ukončeny hlavním uzávěrem odběrního plynového zařízení na hranici pozemku.
ODPADY
V rámci veřejného prostranství v centrální části řešeného území jsou navržena dvě sběrná místa pro tříděný
odpad. Docházková vzdálenost ke sběrnému místu je pro řešené území do 300 metrů.

G.3

Veřejná prostranství

V řešeném území je navržena síť veřejných prostranství tak, aby umožňovala přiměřenou prostupnost území jak
pro pěší a cyklistickou, tak i pro motorovou dopravu. Zároveň navržená síť veřejných prostranství navazuje na
stávající veřejná prostranství v okolí a doplňuje je.
Veřejná prostranství určená primárně pro pohyb (komunikace) jsou blíže popsána v kap. G.1. V souladu
s požadavky §7 vyhl. 501/2006 Sb., v platném znění, jsou součástí řešeného území rovněž další veřejná
prostranství, plnící zejména sociální a prostorotvornou funkci. Dle právních předpisů je nezbytné vymezit 1000 m2
veřejného prostranství na každé 2 ha zastavitelné plochy, resp. území řešeného ÚS, tedy celkem minimálně
5 395m2.
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Studie vymezuje hlavní veřejný prostor (náměstí) ve střední části území, které je významovým těžištěm lokality, o
výměře 1400m2. Náměstí je ohraničeno bytovými domy a budovou mateřské školy a je určeno pro krátkodobý
pobyt a setkávání obyvatel. Na náměstí navazuje západovýchodní pěší osa navazující na ul. Forstova a směřující
ke komerčnímu bloku v jihovýchodní části lokality.
Na severním okraji lokality je navržen lesopark / park, o výměře 8 726,55 m2, kde se předpokládá umístění prvků
pro sportovní a rekreační aktivity obyvatel. Zeleň lesoparku / parku bude zároveň odclánět navrženou obytnou
zástavbu od severně navazujícího areálu mlékárny a uvažovaného rozvoje průmyslové zóny dle ÚP.
Byla prověřena možnost parkovacích stání v ploše lesoparku / parku. Tato možnost byla vyhodnocena jako
nevhodná s ohledem na zachování ochranné funkce zeleně.
Ve vybraných částech veřejných prostranství jsou navrženy plochy se závazným koeficientem zeleně a
stromořadí s nezbytnou nezpevněnou plochou, která plní retenční funkci z okolních zpevněných ploch veřejných
prostranství. Stromořadí je nutné uzpůsobit vjezdům na pozemky, proto je nezbytné jejich upřesnění dalším
stupněm projektové dokumentace.
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H.

ZÁSADY PRO ROZHODOVÁNÍ V ÚZEMÍ
•

•

•

Podmínky pro funkční využití pozemků
-

Na vymezené pozemky lze umístit zástavbu pouze takovou, která odpovídá funkčním
regulativům předepsaných pro daný pozemek dle funkčních a prostorových regulativů.

-

Plochy vyznačené v grafické části studie jako plochy veřejných prostranství (Vp) s
koeficientem zeleně budou využity jako funkční veřejný prostor.

-

Plochy vyznačené v grafické části studie jako plochy dopravní infrastruktury budou využity
pro výstavbu veřejných komunikací, cyklopruhy či veřejně přístupných ploch pro parkování.

-

Stavby pro bydlení budou řešeny tak, aby byly ve venkovních chráněných prostorech a ve
venkovních chráněných prostorech staveb dodrženy limity hluku ze silnice II/605 (tř.
5. května).

Podmínky pro umístění a prostorové uspořádní staveb
-

Oplocení pozemků bude respektovat vymezenou uliční čáru.

-

Zástavba bude dodržovat navržené prostorové regulativy (počet nadzemních podlaží,
počet ustupujících nadzemních podlaží a výšku zástavby určené v popisu každé parcely
v grafické části (výkres č. 6 - Výkres prostorového uspořádání).

-

Zástavba bude dodržovat navržený koeficient zastavitelné plochy určený ve výkresu č. 7 Výkres zeleně pro jednotlivé pozemky.

-

Rodinné domy budou umístěny ze strany vjezdu na parcelu na stavební čáře závazné,
která je stanovena 3 m od vymezené uliční čáry. Za umístění na stavební čáře se považuje,
leží-li alespoň 50% hlavní fasády na stavební čáře závazné.

-

Rodinné domy nesmí překročit stavební čáru nepřekročitelnou, která je vymezena ve
vzdálenosti 17 m od stavební čáry závazné.

-

Stavby nevyžadující stavební povolení ani stavební ohlášení nesmí překročit stavební čáru
nepřekročitelnou. Platí pouze pro pozemky s regulativem funkčního využití Bi.

-

Bytové domy, bytové domy s obchody a zástavba veřejné vybavenosti budou umístěny na
stavební čáře závazné, která je stanovena 4, 5, 6 nebo 7 m od vymezené uliční čáry. Za
umístění na stavební čáře se považuje, leží-li alespoň 75% přiléhající fasády na stavební
čáře závazné.

-

Komerční zástavba umístěná v jižní polovině pozemku P_44 bude umístěna na stavební
čáře závazné, která je stanovena 4 m od vymezené uliční čáry. Za umístění na stavební
čáře se považuje, leží-li alespoň 75% přiléhající fasády na stavební čáře závazné.

-

Komerční zástavba umístěná na pozemku P_44 nesmí překročit stavební čáru
nepřekročitelnou, která je vymezena ve vzdálenosti 3, 4, 5, 8 m od uliční čáry.

-

Na každém stavebním pozemku musí být dodržen minimální poměr ploch zeleně k celkové
výměře viz Tabulka poměrů zastavění a zeleně.

-

Zastavění pozemku P_45 je podmíněno jeho zpřístupněním z jižní části ulice Vodárenská.

Pravidla pro parcelaci
-

Parcely č. P_01 až P_08 navržené územní studií je možné dělit pouze pokud do
všech tímto dělením vzniklých půdorysných průmětů pozemků lze vepsat čtverec o
straně 33 metrů.
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-

Parcely č. P_39 až P_44 navržené územní studií je možné dělit pouze pokud do
všech tímto dělením vzniklých půdorysných průmětů pozemků lze vepsat čtverec o
straně 30 metrů.

-

Parcelu č. P_45 navrženou územní studií je možné dělit pouze pokud do všech tímto
dělením vzniklých půdorysných průmětů pozemků lze vepsat čtverec o straně
12 metrů.

-

Parcely navržené územní studií není možné slučovat.
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I.

PODNĚTY NA ZMĚNU ÚZEMNÍHO PLÁNU

ZMĚNY PŘÍPUSTNÉHO VYUŽITÍ
Územní plán města Stříbra pro řešené území stanovuje takové podmínky využití, které v území nepřipouští
umístění mateřské školy ani jiného školního zařízení. Možné kapacity řešeného území vyvolají, vzhledem k
nedostačující kapacitě stávajících mateřských škol ve městě, nutnost umístění mateřské školy v řešeném území.
Z uvedeného důvodu je navrženo doplnit přípustné využití plochy smíšené obytné – městské [SM] o mateřské
školy a vzdělávací zařízení.
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J.

F O T O D O K U M E N TA C E

Obrázek 1-4: Pohled na řešenou lokalitu

VÝCHOD

SEVER
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ZÁPAD

JIH
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Obrázek 5: Bývalý objekt kasáren

Obrázek 6: Současný charakter území
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