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ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA ÚČEL VYPRACOVÁNÍ ÚZEMNÍ STUDIE 

 

Územní studie v odkazu na ustanovení § 30 odst. 1) zákona č. 183/2006 Sb., o územním 

plánování a stavebním řádu (stavební zákon) „navrhuje, prověřuje a posuzuje možná řešení 

vybraných problémů, případně úprav nebo rozvoj některých funkčních systémů v území, 

například veřejné infrastruktury, územního systému ekologické stability, které by mohly 

významně ovlivňovat nebo podmiňovat využití a uspořádání území nebo jejich vybraných 

částí.“ 

Město Trutnov má platnou územně plánovací dokumentaci „Územní plán Trutnov“, 

který byl vydán formou opatření obecné povahy č. 01/2011/HLM na základě usnesení 

Zastupitelstva města Trutnova dne 19. září 2011. V platnost vešel Územní plán Trutnov dne  

5. října 2011. V rámci této územně plánovací dokumentace byly vymezeny plochy, ve kterých 

je prověření změn jejich využití územní studií podmínkou pro rozhodování. Tato podmínka 

pro rozhodování byla specifikována i pro nově vymezovanou zastavitelnou plochu označenou 

v územním plánu jako Z83. Jako základní využití celé zastavitelné plochy bylo stanoveno 

lehká výroba, umístění západního obchvatu, bydlení v rodinných domech a služby. S ohledem 

na stanovení budoucího způsobu funkčního využití je plocha rozdělena na dvě části, pro které 

budou řešeny územně plánovacího podklady druhu „územní studie“ samostatně (ÚS.32.A a 

ÚS.32.B). Tato územní studie (ÚS.32.A) řeší část plochy Z83 určenou pro funkci „Bydlení 

v rodinných domech – městské a příměstské“. 

 

1) IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 
 

2.1 Identifikační údaje stavby 

Název stavby : Územní studie - výstavbu rodinných domů na 

p.p.č.1837/2, 1837/12, 1837/18 a 2507/1, Trutnov 

Charakter stavby : Novostavba 

Místo stavby : Trutnov – Horní Předměstí 

Kraj :  Královéhradecký 

Okres  : Trutnov 

Obec : Trutnov 

Katastrální území :  Trutnov 

Stavební objekty  :  SO 01 – místní obslužná komunikace  

 SO 02 – přeložení stávajícího podzemního sdělovacího 

vedení 
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SO 03 – splašková kanalizace 

SO 04 – vodovodní řád 

SO 05 – kabelové vedení nízkého napětí 

SO 06 – veřejné osvětlení 

2.2 Identifikační údaje investora 

Jméno : BOWLING-CENTRUM s.r.o. 

Adresa : Náchodská 530, Trutnov 54103                                

IČ : 259 17 943 

Jméno : Jan Petira 

Adresa : Oblanovská 148, Trutnov 54101                                

Telefon : 603 180 701 

Jméno : Václav Petira 

Adresa : U Sokolovny 159, Trutnov 54101                                

Telefon : 736 481 790 

 

2.3 Zpracovatel dokumentace 

Generální projektant : NEW Visit, spol. s r. o. 

Adresa : Elektrárenská 129, Nové Město nad Metují 549 01 

Autor : Ing. Oldřich Hlíza 

Adresa : Náchodská 162, Trutnov 541 03 

IČ : 668 26 322 

Autorizace : 0600861 

Telefon : 499 841 762, 602 456 662 

 

2.4 Pořizovatel územně plánovací dokumentace 

 

Úřad územního plánování  

ORP Trutnov  :  MěÚ Trutnov, odbor rozvoje města a ÚP 

 

Adresa  :  Slovanské nám. 165, Trutnov 541 16 

 

Telefon  :  499 803 111 
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2) URBANISTICKO – ARCHITEKTONICKÉ ŘEŠENÍ 
 

   Územní studie je zpracována za účelem odsouhlasení záměru a rozdělení zájmového 

území na jednotlivé stavební parcely. Jedná se o územní studii, která řeší přípravu území pro 

budoucí výstavbu rodinných domů na p.p.č. 1837/2, 1837/12, 1837/18 a 2507/1, katastrální 

území Trutnov, obec Trutnov. Celé území je mírně svažité od severozápadu k jihovýchodu a 

od severovýchodu k jihozápadu. Na severozápadní a severovýchodní straně k pozemkům 

přiléhá místní zpevněná komunikace. Územní studie řeší členění lokality na jednotlivé 

stavební parcely pro 15 izolovaných rodinných domů a napojení na dopravní a technickou 

infrastrukturu tak, aby byly zohledněny základní požadavky města Trutnov (danými 

jednotlivými odbory), provozovatelů a správců inženýrských sítí, dopravního inspektorátu (DI 

Policie ČR) a poskytovatelů obslužnosti. Územní plán Trutnov stanovuje pro řešenou plochu 

funkční „Bydlení v rodinných domech – městské a příměstské“ (viz situace č. 1). 

Situace č. 1 

 

Zdroj: Hlavní výkres ÚP Trutnov, TENET architektonický ateliér, s.r.o. 

Základní regulativy funkčního využití jsou uvedenou územně plánovací dokumentací 

stanoveny následovně: 

Hlavní využití:  

- bydlení v rodinných domech městského typu.  
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Přípustné využití:  

- stavby rodinných domů městského typu,  

- dětská hřiště,  

- plochy zeleně s městským mobiliářem.  

 

 

 

Nepřípustné využití:  

- stavby srubového typu,  

- veškeré stavby, zařízení a činnosti neuvedené v hlavním, přípustném a podmíněně 

přípustném využití a nesouvisející s tímto využitím.  

 

Podmíněně přípustné využití:  

- stavby a zařízení související dopravní a technické infrastruktury, které nesníží kvalitu 

prostředí a pohodu bydlení ve vymezené ploše a svém okolí,  

- stavby a zařízení pro obchodní prodej, stravování a služby, které nesníží kvalitu prostředí a 

pohodu bydlení ve vymezené ploše a svém okolí a jsou slučitelné s bydlením,  

- služební byty ve stavbách a zařízeních pro obchodní prodej, stravování a služby,  

- zařízení pro obchodní prodej, služby a ubytování, které je možné provozovat v rodinném 

domě, nesmí snížit kvalitu prostředí a pohodu bydlení v rodinném domě, vymezené ploše a 

svém okolí.  

 

Podmínky prostorového uspořádání:  

- koeficient míry zastavění plochy KZP = 0,25,  

- výšková hladina zástavby se stanovuje max. 10,0 m nad rostlý (okolní) terén,  

- pro parkovací a odstavná stání u rodinných domů se stanovuje požadavek 1,5 stání na 1 byt, 

1 stání na 4 lůžka pro ubytování, pro ostatní zařízení provozované v rodinném domě se 

stanovují normové požadavky na parkovací a odstavná stání,  

- odstavení vozidel (parkovací a odstavná stání) musí být na vlastním pozemku stavby,  

- minimální velikost pozemku pro rodinný dům v zastavitelné ploše – 1000 m
2
,  

- minimální velikost pozemku pro stavby pro obchodní prodej, stravování nebo pro služby – 

1000 m
2
, 

- stavby pro obchodní prodej, stravování a služby objemově nesmí převýšit hmotu rodinných 

domů ve svém okolí.  

 

Stavební parcely určené pro bydlení jsou navrženy proporcionálně tak, aby zde mohla 

být umístěna stavba hlavní (rodinný dům), odstavná plocha pro min. 2 osobní automobily a 

stavby vedlejší plnící funkci doplňkovou ke stavbě hlavní (např. bazén, zahradní domek, 

apod.). Lokalita určená pro individuální bytovou výstavbu bude napojena na vodovodní a 

kanalizační síť, síť veřejného osvětlení a podzemní vedení NN, které bude zakončeno 

v jednotlivých pilířích elektro umístěných na hranicích pozemků. Dále je možnost napojení na 

telekomunikační sítě. Napojení na stávající dopravní síť bude provedeno novou páteřní místní 

obslužnou komunikací s jednostranným chodníkem pro pěší. 
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Urbanisticko – architektonické řešení vychází ze stávajícího členění a umístění bytové 

zástavby nacházející se v této části města a z požadavků vycházejících z platné územně 

plánovací dokumentace. Součástí návrhu je zohlednění více faktorů, jako je zejména existence 

pietního místa - hřbitova severně od řešeného území. Tato skutečnost je zohledněna 

zpřesněním požadavků na urbanistickou a architektonickou strukturu domů na pozemcích č. 

01 až 05, které se budou nacházet na hranici řešeného území, jež sousedí s pietním místem. 

Domy v této části by měli být dvoupodlažní s prostorovými podmínkami pro jejich situování 

na pozemcích tak, aby vytvořili urbanistický celek s pevně stanovenou uliční čárou a plynulou 

výškovou hladinou. Vyloučeny jsou v této části domy typu bungalovu respektive přízemní 

stavby bez využití podkroví pro obytné prostory. Rodinné domy na pozemcích č. 06 až 15 by 

měly být maximálně dvou podlažní případně s využitím podkroví. 

Zábor stávajících pozemků v řešeném území: 

Tabulka 1. 

Parcelní číslo 

pozemku 

Druh pozemku dle 

evidence KN 

Výměra 

v m2 

Vlastník Poznámka 

1837/2 Orná půda 6 102 
Václav Petira, 

U Sokolovny 159, Trutnov 54101 
 

1837/12 Orná půda 7 890 
BOWLING-CENTRUM s.r.o., 

Náchodská 530, Trutnov 54103 
 

1837/18 Orná půda 6 101 
Jan Petira, Oblanovská 148, 

Trutnov 54101 
 

2507/1 Ostatní plocha 1 141 
BOWLING-CENTRUM s.r.o., 

Náchodská 530, Trutnov 54103 
 

Celková výměra 21 234 
 Z toho orná půda 

14 601 m2 

Návrh dělení nových pozemků: 

Tabulka 2. 

Parcelní 

číslo 

pozemku 

Označení 

nového 

pozemku 

Výměra v m2 Celková 

výměra  

pozemku v m2 

Poznámka 

1837/2 01 1000 1000  

02 1017 1017  

03 1137 1137  

1837/12 04 1106 1106  

05 1295 1295  
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Parcelní 

číslo 

pozemku 

Označení 

nového 

pozemku 

Výměra 

v m2 

Celková 

výměra  

pozemku v m
2
 

Poznámka 

1837/2 06 610 970  

1837/18 360  

1837/2 07 724 1045  

1837/18 321  

1837/2 08 

 

742 1082  

1837/18 340 1082  

1837/12 09 1111 1111  

10 1246 1246  

1837/18 11 1642 1642  

12 1410 1410  

13 1465 1465  

1837/12 14 1263 1263  

15 1102 1102  

1837/12  763 763 Veřejný prostor (komunikace, chodník, zeleň) 

1837/18  569 569 Veřejný prostor (komunikace, chodník, zeleň) 

1837/2  776 776 Veřejný prostor (komunikace, chodník, zeleň) 

Celková výměra 19 999  

 

Lokalita určená pro novou výstavbu rodinných domů se nenachází v chráněném území 

nebo v památkové zóně. Daná lokalita se nachází v území s možnými archeologickými 

nálezy.  

Dělení pozemků je navrženo tak, aby odpovídalo podmínkám prostorového uspořádání 

stanoveným v Územním plánu Trutnov (min. 1 000 m
2
). Pouze u pozemku č. 06 je celková 

výměra stavební parcely pod tento limit (970 m
2
) a to z důvodu vymezení rezervy pro 
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umístění trafostanice o celkové výměře cca. 41 m
2
. Po prověření variant rozšíření plochy 

pozemku č. 06 na úkor sousedních stavebních pozemků dospěl zpracovatel k názoru, že 

varianta ponechání výměry pod určený limit nenarušuje požadavky nastavené urbanistické 

koncepce. Uvedené pozemky tvoří hraniční linii zástavby a budoucího zastavěného území a 

další rozšiřování se v tomto směru již nepředpokládá.  

S ohledem na skutečnost, že pozemky jsou evidovány jako zemědělský půdní fond 

(mimo p.p.č. 2507/1) bude nezbytné zajistit jejich vynětí ze ZPF.  

 

3) DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA 

 

3.1 SO 01 – místní obslužná komunikace (cca 920 m
2
) 

Na základě podkladů získaných z místního šetření, požadavků úřadu územního 

plánování (MěÚ Trutnov, odboru rozvoje města a ÚP), provozovatelů a správců inženýrských 

sítí a DI Policie ČR OŘ Trutnov bylo navrženo níže uvedené řešení dopravní infrastruktury. 

Pozemkové parcely č. 1837/2, 1837/12, 1837/18 a 2507/1, katastrální území Trutnov 

určené pro výstavbu RD a obslužné komunikace se nacházejí v zastavitelném území města 

Trutnov a jsou zcela volné bez zástavby a bez vzrostlé zeleně, kromě hraničního břehu na SV 

straně, kde se nachází nízká náletová zeleň a keře (p.p.č.2507/1). Pozemky jsou mírně svažité 

od SZ k JV a od SV k JZ. Na SZ a SV straně k pozemkům přiléhá místní zpevněná 

komunikace.  

Dopravní obslužnost většiny nově vymezovaných stavebních pozemků bude z budoucí 

místní komunikace vedoucí středem území propojující komunikaci v ulici Hřbitovní 

s komunikací u stávající čerpací stanice pohonných hmot pomocí dvou úrovňových stykových 

křižovatek. Komunikace je navržena jako jednosměrná jednopruhová se směrem provozu do 

komunikace v ulici Hřbitovní o šířce 3,5 m. Odvodnění komunikace bude řešeno pomocí 

vsakovacích šachet. Kryt nových vozovek je předpokládán živičný. Řešení provozu by mělo 

zabránit zbytečné kumulaci dopravy, která by zde byla v případě opačného směru jízdy 

z důvodu předpokládaného zkracování trasy ve směru Bojiště u Trutnova – Trutnov. 

Navrhovaný směr dopravní obslužnosti minimalizuje budoucí zatížení komunikace, neboť 

tuto novou komunikaci budou využívat převážně občané z cílové oblasti a nezbytná obsluha 

(svoz odpadu, zimní údržba apod.). Pozemky č. 02 až 05 pak budou obsluhovány ze stávající 
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komunikace v ulici Hřbitovní, na kterou budou z těchto pozemků zbudovány čtyři nové 

sjezdy.  

Provoz pro pěší je zajištěn pomocí vymezené rezervy pro budoucí možnost vybudování 

chodníku o šíři min. 2 m (nezbytné pro možnost strojové údržby) vedoucího podél nově 

umisťované komunikace v centru území s napojením na stávající zastavěné území v SV části. 

S ohledem na předpokládanou frekvenci dopravy v řešeném území je uvažováno se smíšeným 

provozem chodců a motorových vozidel. Odstavování a parkování vozidel se předpokládá na 

pozemcích jednotlivých stavebníků.     

 

4) TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA 
 

4.1 SO 02 - přeložení stávajícího podzemního sdělovacího vedení 

 

V řešeném území se nachází stávající vedení sdělovacího kabelu, které prochází přes 

pozemky p.p.č. 1837/2, 1837/12 a 2507/1 v k. ú. Trutnov. Protože trasa vedení probíhá 

pozemky určené pro budoucí výstavbu RD č. 01 až 05 a současně kříží trasu nově navrhované 

místní obslužné komunikace, bude nezbytné tuto trasu sdělovacího vedení vymístit mimo 

konfliktní území. Přeložka je navržena po západní hranici pozemku p.p.č. 1837/2 na jeho 

severní část. Trasa pak dále pokračuje podél stávající komunikace v ulici Hřbitovní na 

pozemek p.p.č. 1837/12 v k.ú. Trutnov s napojením na současnou trasu sdělovacího vedení 

nacházející se na p.p.č. 2507/1 v k.ú. Trutnov. Celá trasa navrhované přeložky, mimo západní 

hranici pozemku p.p.č. 1837/2 k.ú. Trutnov (nově oddělovaný pozemek pro RD č. 01), je 

navrhována do budoucího veřejného prostoru, ve kterém je umístěna jak stávající technická 

infrastruktura tak nová. Po realizaci navrhované přeložky nebude toto vedení již limitovat 

využití soukromých částí navrhovaných stavebních pozemků.      

 

4.2 SO 03 - splašková kanalizace  

 

Lokalita bude napojena na veřejnou splaškovou kanalizaci PP250, která bude svedena 

přes p.p.č. 2326 v k.ú. Trutnov do stávající kanalizační šachty splaškové kanalizace a čerpací 

stanice ve správě VAK Trutnov. Z hlavního kanalizačního řadu budou vytvořeny jednotlivé 

přípojky PVC150, které budou zakončeny na budoucích parcelách pro RD. Podrobněji řešeno 

v dalších etapách projektové dokumentace. 
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Dešťová kanalizace – dešťové a povrchové vody z pozemku určené pro budoucí místní 

obslužnou komunikaci budou odváděny dešťovou kanalizací do vsakovacích rýh podél této 

komunikace. Nebude docházet ke stékání povrchových vod na cizí pozemky. Podrobněji 

řešeno v dalších etapách projektové dokumentace. Stavební pozemky určené pro výstavbu RD 

budou zdržovat dešťovou vodu na pozemku pomocí akumulační nádrže o minimálním objemu 

2 m
3
 pro 1 RD a zasakováním na pozemku.

 
    

 

4.2 SO 04 – vodovodní řád  

 

Lokalita bude zásobována vodou z veřejného vodovodního řadu PE63 ve správě VAK, 

a.s. Trutnov, který bude prodloužen z p.p.č.1837/20 přes p.p.č.1837/13. Z hlavní vodovodní 

větve budou vytvořeny jednotlivé přípojky PE32, které budou zakončeny na budoucích 

parcelách pro RD. Podrobněji řešeno v dalších etapách projektové dokumentace. 

 

4.3 SO 05 – kabelové vedení nízkého napětí 

 

Lokalita bude zásobena elektrickou energií z nově zbudované trafostanice, která bude 

napojena podzemním kabelem VN ze stávajícího nadzemního vedení VN ve správě 

provozovatele distribuční sítě ČEZ, a.s. Z trafostanice bude rozvod veden zemním kabelem 

NN 400/230V, 50Hz, ze kterého budou vytvořeny jednotlivé přípojky zakončené 

v pojistkových skříních 3x25A na hranicích parcel pro budoucí RD. Podrobněji řešeno 

v dalších etapách projektové dokumentace.  

Lokalitu je možné napojit také na telekomunikační sítě. Jedná se o stávající nově 

přeložené podzemní vedení O2 či bezdrátové sítě jiných provozovatelů. 

4.4 SO 06 – veřejné osvětlení 

 

V lokalitě bude vybudováno veřejné osvětlení s cca 9 sloupy veřejného osvětlení 

napojeného na stávající veřejné osvětlení v lokalitě. 

 

Na jiné sítě a technickou infrastrukturu rodinný dům nebude napojen. 
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5) STANOVENÍ PODMÍNEK PRO UMISŤOVÁNÍ A PROSTOROVÉ 

USPOŘÁDÁNÍ STAVEB 

 

Územní studie stanovuje následující podmínky pro umisťování staveb v řešeném území 

(dále jen regulativy): 

6.1 Regulativy pro výstavbu RD na pozemcích č. 01 – 05 

 

Objekt bydlení (rodinný dům) 

- Stavební čára - Tato hranice stanovuje povinné umístění průčelí hlavního objektu ve 

vztahu k nově navrhované hranici pozemku a veřejnému prostoru za účelem 

vytvoření uliční čáry tvořící souvislou zástavbou. 

- Regulační čára – Tato hranice stanovuje minimální vzdálenost od sousedního 

pozemku pro umístění jakéhokoli druhu staveb s výškou přesahující 1 m nad 

upravený terén (RD, garáž apod.).      

- Architektonické řešení objektů – rodinné domy dvoupodlažní nebo přízemní 

s využitým podkrovím.  

- Nepřípustné jsou objekty typu přízemního bungalovu s valbovou nebo sedlovou 

střechou o sklonu nižším než 30°.    

- Maximální výška hřebene nebo objektu rodinného domu od úrovně upraveného 

terénu do 7,5 m. 

- Maximální zastavitelná plocha pro jednotlivé pozemky (počítáno pro veškeré 

stavební objekty s výškou přesahující 1 m nad upravený terén) do 18 %.  

- Přízemí objektu osazeno max. + 0,5 m nad upravený terén.   

- Maximální výška oplocení pozemku do 1,8 m. Oplocení hranice pozemku sousedící 

s veřejným prostorem bude s podezdívkou nebo na sloupcích s poli s dřevěnou nebo 

kovovou výplní (nepřipouští se zděné oplocení).   

- Dešťové vody budou zdržovány na pozemku pomocí podzemní akumulační nádrže o 

min. objemu 2 m
3
 pro jeden rodinný dům. Přebytková dešťová voda bude 

zasakována na pozemku.  

 

Nepřípustné 

Na pozemcích jsou nepřípustné stavby hospodářských objektů a staveb pro chov zvířat. 

Dále se nepřipouští stavby pro účely podnikání (dílny, servisní garáže, sklady apod.).   
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6.2 Regulativy pro výstavbu RD na pozemcích č. 06 – 15 

 

Objekt bydlení (rodinný dům) 

- Stavební čára - Tato hranice stanovuje povinné umístění průčelí hlavního objektu ve 

vztahu k nově navrhované hranici pozemku a veřejnému prostoru za účelem 

vytvoření uliční čáry tvořící souvislou zástavbou. 

- Regulační čára – Tato hranice stanovuje minimální vzdálenost od sousedního 

pozemku pro umístění jakéhokoli druhu staveb s výškou přesahující 1 m nad 

upravený terén (RD, garáž apod.).      

- Architektonické řešení objektů – rodinné domy přízemní nebo přízemní s využitým 

podkrovím nebo dvoupodlažní.  

- Maximální výška hřebene nebo objektu rodinného domu nad úroveň upraveného 

terénu do 7,5 m. 

- Maximální zastavitelná plocha pro jednotlivé pozemky (počítáno pro veškeré 

stavební objekty s výškou přesahující 1 m nad upravený terén) do 18 %.  

- Přízemí objektu osazeno max. + 0,5 m nad upravený terén.   

- Maximální výška oplocení pozemku do 1,8 m. Oplocení hranice pozemku sousedící 

s veřejným prostorem bude s podezdívkou nebo na sloupcích s poli s dřevěnou nebo 

kovovou výplní (nepřipouští se zděné oplocení).   

- Dešťové vody budou zdržovány na pozemku pomocí podzemní akumulační nádrže o 

min. objemu 2 m
3
 pro jeden rodinný dům. Přebytková dešťová voda bude 

zasakována na pozemku.  

 

Nepřípustné 

Na pozemcích jsou nepřípustné stavby hospodářských objektů a staveb pro chov zvířat. 

Dále se nepřipouští stavby pro účely podnikání (dílny, servisní garáže, sklady apod.).   

 

6.3 Doporučení 

 

Územní studie ověřila možnosti využití území pro umístění individuální bytové 

výstavby. Pro realizaci výstavby je nezbytné nejprve zajistit vybudování dopravní 

infrastruktury, aby byl zajištěn příjezd na jednotlivé stavební pozemky a technické 

infrastruktury pro zajištění dodávky nezbytných energií.  
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Podrobnější podmínky a technická řešení budou obsahem další navazující projektové 

dokumentace pro územní a stavební řízení. Dále bude pro realizaci nezbytné provést další 

doplňující průzkumy zejména: 

- hydrogeologické posouzení (průzkum) 

- radonový průzkum 

 

 

6)  INFORMACE O SPLNĚNÍ POŽADAVKŮ DOTČENÝCH ORGÁNŮ 

 

Požadavky dotčených orgánů – viz dokladová část územní studie dokumentace.  

 

 

7) INFORMACE O DODRŽENÍ OBECNÝCH POŽADAVKŮ NA VÝSTAVBU 

 

Řídí se vyhláškou č.268/2009 Sb., o obecných technických požadavcích na výstavbu 

(v platném znění). 

 

8)  VĚCNÉ A ČASOVÉ VAZBY STAVBY NA SOUVISEJÍCÍ A PODMIŇUJÍCÍ 

STAVBY A JINÁ OPATŘENÍ V DOTČENÉM ÚZEMÍ 

 

Podmiňující etapy a stavby nutné v dané lokalitě, které musí být zhotoveny před 

samotnou výstavbou budoucích RD a jejich časová návaznost:  

 

 Rozdělení pozemků na jednotlivé stavební parcely 

 SO 01 – místní obslužná komunikace  

 SO 02 – přeložení stávajícího podzemního sdělovacího vedení 

 SO 03 – splašková kanalizace 

 SO 04 – vodovodní řád 

 SO 05 – kabelové vedení nízkého napětí 

 SO 06 – veřejné osvětlení 
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9) PŘEDPOKLÁDANÁ LHŮTA VÝSTAVBY VČETNĚ POPISU POSTUPU 

VÝSTAVBY 
 

 Zahájení výstavby 2012 

 Dokončení podmiňujících staveb 2013 

 Dokončení stavební části 2013 

 Povolení užívání stavby 2013 

 

10)  STATISTICKÉ ÚDAJE 
 

 Orientační hodnota stavby 6.000.000,- Kč 

 Výměra řešeného území 21 234 m
2
 

  

 

 

 

 

 

V Trutnově prosinec 2011 Vypracoval: Ing. Oldřich Hlíza 
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