
 
 

1 
 

 
 
 

 

 
ÚZEMNÍ STUDIE 

PLOCHA PŘESTAVBY P3-108 – k.ú. Všebořice 
Dle § 30 zákona č. 183/2006 Sb. 

 
 
 
Pořizovatel:  Magistrát města Ústí nad Labem, Velká Hradební 8, Ústí n.L. 
   Odbor rozvoje města 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Číslo zakázky: R 15/30-09 Č. KOPIE 
 Zpracovatel ÚS: REGIONPROJEKT s.r.o., Horova 12, Ústí n. L. 

Datum zpracování: 04.2015 
Zpracovatelé:  Ing. Pavel Slavík,      ČKAIT 0401449 

Ing. Pavel Jiroudek, ČKAIT 0400094  



 
 

2 
 

OBSAH ÚZEMNÍ STUDIE: 
 
Textová část 
A. Základní údaje 
A.1 Identifikační údaje, informace o studii 
A.2 Základní údaje o území 
A.3 Vymezení řešeného území  
A.4 Cíle územní studie 
A.5 Stávající využití území 
A.6 Použité podklady   
B. Urbanistická koncepce 
B.1 Charakteristika území, poloha, vazby na širší okolí 
B.2 Podmínky pro využití ploch dle platné ÚPD 
B.3 Podmínky pro využití pozemků dle platné ÚPD 
B.4 Návrh urbanistického řešení  
C. Návrh dopravního řešení 
C.1 Poloha území v dopravním systému 
C.2 Návrh dopravního řešení 
C.3 Návrh sítě pěších komunikací 
C.4 Doprava v klidu 
C.5 Hromadná doprava osob 
D. Návrh technického vybavení území 
D.1 Vodovod 
D.2 Kanalizace 
D.3 Elektrická energie 
D.4 Plyn 
D.5 Odpady 
 
Výkresová část 
- Širší vztahy – m 1:20000 
- Současný stav – m 1:2500 
- Funkční plochy dle ÚPD – m 1:1500 
- Hlavní výkres – m 1:100 
- Dopravní řešení – m 1:500 
- Technická infrastruktura – m 1:1000 
-  I. etapa – napojení stavby na p.p.č. 955/1 – m 1:500 
 
Obsah dokladové části územní studie: 
1. Magistrát města Ústí nad Labem, odbor dopravy a majetku. 
 Vyjádření k územní studii „Plocha přestavby P3-108, k.ú. Všebořice“, 
 zn. MM/ODM/ÚP/18679/FriK, ze dne 3.4.2015 
2. ČEZ Distribuce a.s., Teplická 8, 405 02 Děčín IV – Podmokly. 
 „Územní studie Ústí nad Labem – P3-108, k.ú. Všebořice“,   
 zn. 12910300-Va, ze dne 28.4.2015 
3. Severočeské vodovody a kanalizace, a.s., Přítkovská 1689, 415 50 Teplice.  
 Vyjádření k územní studii „Plocha přestavby P3-108, k.ú. Všebořice“, 

zn. O15610038301/OTPCUL/Ně, ze dne 20.4.2015 
 
Všechna výše uvedená vyjádření byla souhlasná, případné podmínky byly zapracovány do 
čistopisu územní studie.   



 
 

3 
 

Textová část 
 
A. Základní údaje 
 
 
A.1 Identifikační údaje, informace o studii 
 
Kraj:    Ústecký 
Obec:    Ústí nad Labem 
Katastrální území:  Všebořice 
Plocha přestavby:  P3 – 108 
p.p.č.    955/1, 955/4, 955/5, 955/6, 955/7 
 
 
Územní studie řeší návrh a posouzení lokality v k.ú. Všebořice plochu přestavby P3-108, se 
způsobem využití dle platné ÚPD – „BI1 plochy bydlení v rodinných domech městské a 
příměstské podmíněně zastavitelné“. 
V širších vztazích je součástí US i návrh dopravního řešení dané lokality, které přesahuje na 
sousední plochu změny Z3-17, ZD15-101 a určuje i možnost dopravního napojení pozemků 
na plochách P3-21 a Z3-10. 
 
A.2 Základní údaje o území 
 
Území řešené územní studií se nachází na severozápadním okraji města Ústí nad Labem 
v části Všebořice v přímé návaznosti na objekty areálu stávajícího obchodního centra. 
Jedná se o plochy, které jsou v současné době využívány jako zahrádky se zahradními 
objekty. 
Řešená plocha je v katastru nemovitostí specifikována jako zemědělský půdní fond se 
stanovenými BPEJ. 
V severní části řešeného území je na ploše původních zahrádek již realizován 1 objekt 
rodinného domu, který je v současné době v procesu povolování stavby. 
Území je rovinné až velmi mírně svažité k jihozápadu a přímo navazuje na dopravní plochy 
stávajícího obchodního centra. 
Řešené území je vyspecifikované Územním plánem Ústí nad Labem, schváleným 
zastupitelstvem města v roce 2011.  
 
Přilehlé plochy, na kterých je umístěn přesah řešení dopravní obslužnosti jsou v současné 
době volné nevyužívané a mají charakter občasně udržovaného travního porostu. 
 
 A.3 Vymezení řešeného území   
 
Výčet dotčených parcel: 
1. parcely lokality P3-108: 

955/1 (KN), k.ú. Všebořice 
955/4 (KN), k.ú. Všebořice 
955/5 (KN), k.ú. Všebořice 
955/6 (KN), k.ú. Všebořice 
955/7 (KN), k.ú. Všebořice 
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2. parcely, které v rámci řešení ÚS přesahují na sousední plochy Z3-17, P3-21, Z3-10, 
ZD15/101:  
958/86 (KN), k.ú. Všebořice, (ZD15-101) 
958/87 (KN), k.ú. Všebořice, (ZD15-101) 
958/10 (KN), k.ú. Všebořice, (Z3-17) 
954/4 (KN), k.ú. Všebořice, (P3-21) 
954/5 (KN), k.ú. Všebořice, (P3-21) 
954/6 (KN), k.ú. Všebořice, (P3-21) 
954/7 (KN), k.ú. Všebořice, (P3-21) 
954/1 (KN), k.ú. Všebořice, (P3-21) 
948/2 (KN), k.ú. Všebořice, (Z3-10) 

  
A.4 Cíle územní studie 
 
Odbor rozvoje Magistrátu města Ústí nad Labem zadal zpracování územní studie pro danou 
lokalitu – přestavba plochy P3-108. Součástí řešení širších vztahů v rámci požadované US je i 
návrh dopravní a technické infrastruktury přesahující na sousední plochy vymezené územním 
plánem - Z3-17, P3-21, Z3-10, ZD15-101. 
Cílem ÚS je návrh optimálního využití území vzhledem k umístění všech ploch a jejich 
logické návaznosti s využitím přípustných a podmíněně přípustných činností v souladu 
s navrženým převažujícím účelem využití tak, aby bylo zajištěno kvalitní životní a sociální 
prostředí, navržena požadovaná plocha veřejného prostranství dle současně platných právních 
předpisů a napojení všech ploch na dopravní a technickou infrastrukturu s ohledem na 
existující limity v území. 
Cílem ÚS je naplnění podmínky pro další rozvoj řešené lokality a možnost zahájení výstavby 
v tomto území. Je stanovena urbanistická koncepce budoucí zástavby včetně optimální 
dopravní obslužnosti a možnosti napojení lokality na stávající veřejnou technickou 
infrastrukturu. 
Územní studie po jejím schválení a zaregistrování bude sloužit jako podklad pro rozhodování 
v řešeném území. 
 
A.5 Stávající využití území 
 
Plocha přestavby P3-108 je v současné době využívána jako menší zahrádkářská kolonie 
rekreačního charakteru, která se již v severovýchodní a jihozápadní části transformuje na 
zástavbu individuálními rodinnými domy. Vlastní řešené území má charakter částečně 
obdělávané oplocené rekreační plochy s plochami pro intenzivní pěstování zemědělských a 
ovocnářských produktů pro vlastní potřebu vlastníků zahrádek a plochami travního porostu.  
Na ploše řešeného území jsou umístěny i zahradní domky a další drobné objekty související 
se zahrádkářskou činností a dále několik vzrostlých stromů a skupiny střední zeleně. 
 
A.6 Použité podklady   
     
- zadání územní studie „Plocha přestavby P3-108 – k.ú. Všebořice“ ze dne 23.02.2015 
- údaje z katastru nemovitostí – snímek katastrální mapy, informace z KN 
- mapový podklad řešeného území – polohopis a výškopis 
- výsledky jednání se správci veřejné technické infrastruktury a soukromými vlastníky  

navazující dopravní infrastruktury 
- závěry projednání konceptu územní studie s pořizovatelem 
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B. Urbanistická koncepce 
 
B.1 Charakteristika území, poloha, vazby na širší okolí 
 
Řešené území (plocha přestavby P3-108) obsahuje 5 parcel katastru nemovitostí, které jsou 
v současné době oploceny a využívány jako plochy rekreačních zahrádek. Na krajní parcele 
p.č. 955/1 (jihozápadní hranice řešeného území) je v současné době realizován rodinný dům. 
Tyto plochy jsou dle platné ÚPD specifikovány jako podmíněně zastavitelné a to z důvodu 
umístění stávajícího vzdušného vedení VN do těsné blízkosti jihovýchodní hranice této 
plochy, jehož ochranné pásmo zasahuje do podstatné části dotčených parcel. 
Řešené území je rovinné s velmi mírným sklonem k jihozápadu. 
Řešené území s ohledem na svoji polohu na okraji města navazuje převážně na přírodní 
nezastavěné plochy, v současné době se jedná o plochy travního porostu s charakterem 
občasně udržované louky. Tyto plochy jsou územním plánem určeny k budoucí zástavbě. 
Pouze na severu a severozápadně sousedí zájmové území s plochou obchodního areálu.  
Rozloha vlastního řešeného území (plocha přestavby P3-108) je 3 053,34 m2. 
 
V současné době existuje provizorní dopravní připojení řešeného území na dopravní 
infrastrukturu, které je řešeno formou částečně zpevněné cesty umístěné na parcelách 
dotčených parcel řešené plochy (zahrádky). Tento přístup na parcely řešeného území 
nevyhovuje současně platným právním ani technickým předpisům a ani není možno uvažovat, 
že by tato plocha mohla sloužit jako veřejné prostranství a dopravní připojení celého řešeného 
území. 
V současné době jsou dotčené parcely řešené plochy připojeny pouze na rozvod elektrické 
energie pro veřejnou potřebu. 
 
B.2 Podmínky pro využití ploch dle platné ÚPD 
 
Platná územně plánovací dokumentace stanoví pro řešené území podmínky využití ploch se 
způsobem využití BI1 - plochy bydlení v rodinných domech městské a příměstské podmíněně 
zastavitelné. 
 
B.3 Podmínky pro vymezení a využití pozemků dle platné ÚPD 
 
BI1 - plochy bydlení v rodinných domech městské a příměstské podmíněně zastavitelné 
a) převažující účel využití 

- bydlení v rodinných domech s příměsí nerušících obslužných funkcí místního   
  významu v podmíněně využitelných plochách převážně vymezených ochranných  
  pásem 

b) přípustné 
 - nezbytná dopravní a technická infrastruktura 
c) podmíněně přípustné 
 - rodinné domy (RD) 

- maloobchod, stravovací zařízení a nerušící provozy služeb, sloužící výhradně pro  
  potřeby tohoto území 
- sportovní a rekreační objekty a plochy, sloužící pro potřeby tohoto území 
- penziony s ubytovací kapacitou do 20 lůžek 
- zařízení drobné řemeslnické výroby a služeb nerušících bydlení 

d) podmínky funkčního a prostorového uspořádání 
 - využití ploch je podmíněno zpracováním územní studie, která prověří a prokáže  
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  možnost využití plochy pro danou funkci z důvodu existence ochranných pásem  
  technické a dopravní infrastruktury, vymezeného záplavového území a vzdálenosti   
  50 m od okraje lesa 
- pro každé 2 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 
- zastavitelnost nových pozemků max. 30% do které započítávají veškeré zpevněné  
  plochy, přístřešky, terasy zastřešené i nezastřešené, bazény, zahradní domky a  
  podobné stavby 

e) nepřípustné 
 - všechny ostatní výše neuvedené funkce a činnosti 
 
B.4 Specifické charakteristiky řešeného území, vyplývající z jeho polohy 
 
Řešené území je charakterizováno v ÚPD jako podmíněně zastavitelné z důvodu omezení 
vymezeným ochranným pásmem vzdušného vedení VN nad 1 kV do 35 kV dle zákona     
č. 458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů, §46 odst. (2), které je vymezeno svislými 
rovinami vedenými po obou stranách vedení od krajních vodičů ve vzdálenosti 7 m od 
krajního vodiče. Toto vedení pokrývá minimálně osmimetrový pruh podél jihovýchodní 
hranice zájmové plochy. V ochranném pásmu venkovního elektrického vedení je zakázáno 
zřizovat stavby, umisťovat konstrukce, uskladňovat hořlavé a výbušné látky, vysazovat 
chmelnice a nechávat růst porosty nad výšku 3 m. Dle upozornění ČEZ Distribuce a.s. 
zůstávají dle §98, odst 2 zachována i ochranná pásma stanovená podle předpisů platných před 
účinností tohoto zákona. 
Na řešené území dále zasahuje ochranné pásmo stávající stožárové trafostanice umístěné na 
sloupu vedení VN. Ochranné pásmo TS je vymezeno kruhem o poloměru 8 m od zařízení TS. 
Omezení pro toto ochranné pásmo jsou stejná jako pro OP elektrického vedení. 
 
Další omezení pro řešené území vyplývají ze stávajícího dopravního připojení jednotlivých 
parcel na zájmové ploše. V současné době existuje provizorní dopravní připojení řešeného 
území na dopravní infrastrukturu, které je řešeno formou částečně zpevněné cesty umístěné na 
parcelách dotčených parcel řešené plochy (zahrádky). Tento přístup na parcely řešeného 
území nevyhovuje současně platným právním ani technickým předpisům a ani není možno 
uvažovat, že by tato plocha mohla sloužit jako veřejné prostranství a dopravní připojení 
celého řešeného území. 
 
B.5 Návrh urbanistického řešení  
 
Návrh se zabývá především podmíněně zastavitelnou plochou P3-108, ale protože vlastní 
zástavba a dopravní plochy přesahují i na sousední plochy, jsou součástí řešení ÚS i sousední 
plochy Z3-17, P3-21, Z3-10, ZD15-101. 
 
Do návrhu je zapracován i průběh a možnosti napojení plochy na veřejnou dopravní a 
technickou infrastrukturu, protože na řešené ploše se napojovací místa této infrastruktury 
nenacházejí.  
 
Rozloha vlastního řešeného území P3-108   3 053,34 m2  
 
Vzhledem k omezujícím faktorům na ploše P3-108 uvedených v článku B.4 - orientace 
jednotlivých parcel sektoru ke světovým stranám a způsobu stávající zástavby na sousedících 
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parcelách na severovýchodě, bylo zvoleno následující řešení pro návrh zástavby v zájmovém 
území: 
 
- v územní studii je navržena závazná hranice zastavitelných pozemků (parcelace) na 

plochách P3-108 a P3-21, která na těchto plochách vymezuje celkem 6 stavebních 
parcel ozn. A/1 – A/6. Tato parcelace je navržena s ohledem na stávající vlastnické 
vztahy na plochách P3-108 a P3-21 a dále z důvodu prostorového omezení na vlastní 
ploše P3-108 (nezastavitelná plocha stávajícího ochranného pásma VN). 

 Přehled vymezených stavebních parcel: 
 - A1, plocha 1491 m2, umístění 1 rodinného domu 
 - A2, plocha 1579 m2, umístění 1 rodinného domu 
 - A3, plocha 1513 m2, umístění 1 rodinného domu 
 - A4, plocha 1567 m2, umístění 1 rodinného domu 
 - A5, plocha 802 m2, umístění 1 rodinného domu 
 - A6, plocha 937 m2, umístění 1 rodinného domu 
 Celkem je možno umístit do této lokality (plochy P3-108 a P3-21) celkem 6 objektů 

individuálního bydlení 
- na vlastní ploše P3-108 je vymezena zastavitelná plocha (mimo plochy ochranného 

pásma VN), kde je možno umístit objekty rodinných domů nebo další objekty 
přípustné nebo podmíněně přípustné dle specifikace ÚPD BI1 – plochy bydlení 
v rodinných domech městské a příměstské podmíněně zastavitelné například nerušící 
provozy služeb, sloužící výhradně pro potřeby tohoto území, zařízení drobné 
řemeslnické výroby a služeb nerušících bydlení nebo objekty garáží pro potřeby 
rodinných domů na jednotlivých parcelách nebo stavby s doplňující funkcí k objektům 
bydlení (zahradní objekty, altány, zahradní bazény apod.) 

 Doporučuje se umístit vlastní objekty rodinných domů do zadních (severozápadních) 
částí parcel dle závazné parcelace. Toto umístění domů je výhodné i z hlediska využití 
jednotlivých parcel – rekreační zahrada by měla příznivou jihovýchodní orientaci, 
případné další objekty s přípustnou nebo podmíněně přípustnou funkcí by byly 
umístěny v dostatečné vzdálenosti od objektů bydlení. 

 Podmínkou při tomto způsobu umístění je zachování přístupu k zadním částem 
jednotlivých parcel závazné parcelace 

- zastavitelná plocha lokality P3-108 je v návrhu územní studie regulovaná stavební 
čárou volnou, která je totožná s hranicí ochranného pásma vrchního vedení VN.  

- zastavitelná plocha lokality P3-21 (přímo související s plochou P3-108) není v návrhu 
územní studie regulovaná, ale doporučuje se v umístění nových objektů individuálního 
bydlení respektovat polohu již realizovaných rodinných domů na sousedících 
parcelách p.č. 954/2 a 954/3. Tato regulace se netýká parcely p.č. 954/1    

 
 
Významným prvkem územní studie je návrh dopravní obslužnosti zastavitelných ploch nejen 
řešené plochy P3-108, ale i navazujících zastavitelných ploch Z3-17, P3-21, Z3-10. Dopravní 
napojení výše uvedených lokalit je v souladu s podmínkami územního plánu napojeno na 
navazující veřejné komunikační plochy v soukromém vlastnictví a dále na veřejnou 
komunikační síť - silnice I/30, Havířská ulice. Toto řešením je jediným možným způsobem 
vyřešení dopravní obslužnosti dotčených lokalit v této části města, protože samostatné 
dopravní připojení této oblasti přímo na silnici první třídy je v této lokalitě bez vynaložení 
extrémně vysokých finančních nákladů téměř nemožné.  
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C. Návrh dopravního řešení 
 
C.1 Poloha území v dopravním systému 
 
Prostor řešených lokalit není v současné době z dopravního hlediska stabilizovaným územím, 
stávající dopravní obsluha ploch sektoru P3-108 (zahrádky) i dalších navazujících ploch není 
ani z legislativního ani z technického hlediska vyhovující. 
Na řešené rozvojové lokalitě není v současné době žádná stávající místní komunikace. 
 
Přímé dopravní napojení lokality na nejbližší veřejnou komunikační síť v této lokalitě - 
komunikaci I/30 (Havířská ulice) není v této době reálné z těchto důvodů: 
- přímé dopravní připojení určené územním plánem mezi stávajícími dvěma obchodními 

objekty (Tesco, Moebelix) není možné z důvodů majetkových, napojovací 
komunikace je ve vlastnictví soukromého subjektu 

- přímé napojení na silnici I/30 v prostoru Podhoří je technicky velmi náročné a 
znamenala by i nezbytně nutné úpravy na silnici I. třídy, což by bylo finančně velmi 
nákladné   

 
Jako jedině možné dopravní napojení lokality na veřejnou dopravní infrastrukturu je napojení 
nepřímé, to znamená napojení přes veřejné komunikace ve vlastnictví soukromé osoby, 
v době zpracování územní studie byla vlastníkem společnost Bainbridge Czech Republic Ústí 
nad Labem Hyper s.r.o. Toto nepřímé napojení je v souladu s podmínkami územního plánu. 
 
C.2 Návrh dopravního řešení 
 
Pro dopravní obsluhu řešené lokality je navržena veřejná místní komunikace umístěná 
v prostoru vymezeného veřejného prostranství šířky 8 m. Tato veřejná místní komunikace je 
navržena jako obytná ulice/zóna, dle ČSN 73 6110 je zařazena do funkční třídy D1 – 
zklidněné komunikace. 
Tato veřejná místní komunikace je v souladu s ÚP napojena na rozvojovou dopravní plochu 
ZD15-101 a dále na dopravní plochy v prostoru točny MHD severozápadně od obchodního 
objektu Tesco. 
 
Navržené veřejné prostranství s místní komunikací je umístěno na plochu Z3-17, konkrétně 
podél její severozápadní hranice na parcelu p.č. 958/10. Z této nové veřejné místní 
komunikace je možno dopravně napojit všechny stávající parcely závazné parcelace na 
rozvojových plochách P3-108 a P3-21 a přilehlou část parcel v rozvojové ploše Z3-17. 
 
Prodloužením výše uvedené veřejné místní komunikace směrem severozápadním až k hranici 
rozvojové plochy Z3-10 je možno zajistit dopravní obslužnost větší části této lokality. 
Celková délka obytné ulice od napojení na páteřní komunikaci vyšší třídy až po obratiště na 
konci obytné ulice nepřesáhne 250 m. Při průchodu podél vymezené nezastavitelné plochy 
SM-NL dojde ke zúžení profilu veřejného prostranství, ale nedojde ke zúžení profilu obytné 
ulice. Z tohoto důvodu navrhujeme, aby plocha SM-NL byla zahrnuta do celkové plochy 
veřejného prostranství v této oblasti. 
 
Obytná ulice je navržena dle technického podkladu TP 103 „Navrhování obytných zón“: 
- minimální šířka průjezdného prostoru je dle výše uvedeného podkladu 3,5 m  
- povrchy průjezdného prostoru obytné ulice a vjezdy na pozemky jsou se zpevněným  
  pojízdným povrchem, vhodné je použití zámkové dlažby 
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- průjezdný profil není navržen v přímé trase, po stranách jsou navrženy zelené pásy, vjezdy  
  na přilehlé pozemky a příležitostná parkovací stání. Tato stání je vhodné navrhnout  
  z vegetačních tvárnic, které spolu se zelenými plochami budou umožňovat retenční   
  schopnost celého veřejného prostranství 
- v zelených pásech podél obytné ulice jsou umístěny jednak stávající sloupy vrchního vedení  
  VN včetně sloupu se stožárovou trafostanicí, jednak zde mohou být umístěny i vedení  
  inženýrských sítí pro veřejnou potřebu pro řešenou oblast 
 
Zdůvodnění navrženého dopravního řešení: 
- do doby realizace navržené nové veřejné místní komunikace je možno zachovat stávající  
  dočasné dopravní připojení jednotlivých parcel zahrádek na ploše P3-108 
- je možno zachovat stávající trasu vrchního vedení VN 1 – 35 kV včetně polohy stožárové  
  trafostanice. Toto znamená šetření značných finančních prostředků i zamezení znehodnocení  
  dalších parcel vlivem nového ochranného pásma přeložené trasy vedení VN 
- je možné bez problémů provizorně dopravně připojit i v současné době povolovaný rodinný  
  dům na p.p.č. 955/1 
- po realizaci nové veřejné místní komunikace může dojít k bezproblémovému připojení  
  všech dočasně provizorně napojených sousedících parcel i dalších parcel sousedících  
  rozvojových ploch     
 
C.3 Návrh sítě pěších komunikací 
 
Vzhledem k tomu, že je navržena dopravní obslužnost řešeného území formou obytné ulice, 
není nutné řešit pěší komunikace, které jsou automaticky součástí obytné zóny. 
 
C.4 Doprava v klidu 
 
V současné době nejsou v dané lokalitě žádné plochy nebo objekty pro zajištění parkování. 
Návrh předpokládá, že parkování a odstavování vozidel bude řešeno na pozemku 
individuálního bydlení buď formou parkovacích míst na terénu, nebo odstavných míst 
v garážích. 
Minimální nutný počet příležitostných parkovacích míst je součástí plochy obytné ulice. 
 
C.5 Hromadná doprava osob 
 
Řešená oblast je obsluhována městskou hromadnou dopravou, zastávka autobusových linek 
MHD je na točně u severozápadního štítu obchodního centra Tesco. Tato zastávka je 
v bezprostřední blízkosti řešené lokality. 
Návrh ÚS nepředpokládá doplnění nebo úpravu tras MHD v souvislosti s navrhovaným 
využitím území.  
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D. Návrh technického vybavení území 
 
D.1 Vodovod 
 
Severovýchodně v přímé návaznosti na řešené území (cca 10 m od řešeného území na p.p.č. 
958/22) je stávající vodovodní řad PVC 160 mm pro veřejnou potřebu ve vlastnictví SČVK 
a.s. Ukončení vodovodu je na souřadnicích X-764544.84, Y-972388.587.  
Pro zásobování řešeného území i přilehlých ploch řešených v územní studii pitnou vodou 
bude realizováno prodloužení výše uvedeného vodovodního řadu do plochy nově navrženého 
veřejného prostranství. Z tohoto řadu budou zásobovány vodou objekty na přilehlých 
parcelách. 
Navrhovaná dimenze a provedení prodloužení vodovodního řadu je HDPE 90 PE 100 PN 10. 
 
D.2 Kanalizace 
 
V řešené lokalitě není v současné době k dispozici splašková kanalizační síť pro veřejnou 
potřebu. 
Odkanalizování řešené lokality je navrženo pomocí stoky splaškové kanalizace umístěné 
v prostoru nově navrženého veřejného prostranství. Tato stoka bude zaústěna do 
kanalizačního řadu pro veřejnou potřebu řešenou v územně plánovací dokumentaci.  
Do doby realizace tohoto kanalizačního systému, bude řešeno odkanalizování nových objektů 
na ploše řešeného území do individuálních nepropustných jímek (žump) na vyvážení.  
Nový systém dešťové kanalizace v prostoru řešeného území není uvažován, protože 
navržená obytná zóna ani jednotlivé parcely individuální bytovou výstavbu nepotřebují 
centrální odvod dešťové vody. Dešťová voda v tomto případě bude zasakována do zelených 
ploch jednotlivých pozemků (dle regulativů je 70 % nezpevněných ploch) včetně pozemku 
veřejného prostranství.  
 
D.3 Elektrická energie 
 
V prostoru nově navrženého veřejného prostranství se v současné době nachází vzdušné 
vedení VN 1 – 35 kV, včetně stožárové trafostanice na sloupu vedení. 
Územní studie neřeší případnou přeložku tohoto vedení, protože návrh řešení veřejného 
prostranství včetně umístění obytné ulice do tohoto prostranství plně respektuje polohu 
jednotlivých sloupů vedení. 
 
Nová zástavba bude napojena na stávající distribuční rozvod NN na základě samostatných 
žádostí jednotlivých vlastníků staveb o připojení k distribuční soustavě. 
Vlastní napojení zajišťuje vlastník distribuční soustavy ČEZ Distribuce a.s., Děčín.   
 
D.4 Plyn 
 
Územní studie neřeší rozvod plynu v této lokalitě. 
 
D.5 Odpady 
 
Odpady produkované budoucími obyvateli a uživateli jednotlivých objektů v rámci řešeného 
území budou shromažďovány do sběrných nádob a pravidelně vyváženy oprávněnou firmou 
na skládku komunálního odpadu. 
V prostoru veřejného prostranství budou též umístěny kontejnery pro svoz tříděného odpadu. 


