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PRŮVODNÍ ZPRÁVA 

 

A.1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE  

Název dokumentace:  

 Územní studie US.1, zastavitelná plocha Z87 (dále jenom „územní studie“). 

Místo, územní vymezení 

 Trutnov, katastrální území Bojiště u Trutnova (769266) 

Stupeň dokumentace 

 Územní studie (územně plánovací podklad). 

Údaje zpracovateli dokumentace 

 Název TENET, spol. s r.o., architektonický ateliér 

 Sídlo Horská 64, 541 01 Trutnov 

 IČO 63220385  

 Telefon +420 499 815 287 

 E-mail tenet@tenet.cz 

 www www.tenet.cz  

 Zodpovědný projektant Ing. arch. Vladimír Smilnický 

 Číslo autorizace ČKA 00503 

 Obor A.0 

 Hlavní projektant  Ing. Michal David 

Stavební objekty 

SO 01 – místní obslužná komunikace   

SO 02 – dešťová kanalizace a vsakovací nádrž č.1  

SO 03 – dešťová kanalizace a vsakovací nádrž č.2   

SO 04 – vodovod a vodovodní přípojky    

SO 05 – splašková kanalizace       

SO 06 – kabelové vedení NN      

SO 07 – veřejné osvětlení 

SO 08 – dětské hřiště, veřejné prostranství  

   
 Pro zpracování studie byly využity tyto podklady: 

- zadání Územní studie US1,  
- požadavky investora na zpracování, 
- digitální katastrální mapa města Trutnova, 



TENET  s.r.o                                                               Trutnov, územní studie 
US.1, zastavitelná plocha Z87 

                                                       2014                                                                    str. 4 z 14 
 

- geodetické výškopisné i polohopisné zaměření dotčeného území, 
- územní plán Trutnov, 
- studie výstavby rodinných domů zpracovaná Ing. J. Jandejskem, ASK 

PROJEKTMANAGEMENT s.r.o., Okrouhlé Hradiště 106, 349 52 Konstantinovy 
Lázně,  

- stanoviska města Trutnova (Komise pro výstavbu a rozvoj města), 
- podkladů správců sítí (kanalizace a vodovodu, telekomunikací, elektro, a 

veřejného osvětlení), 
- podkladů poskytnutých objednatelem, 
- závěrů z prohlídky území, 
- vlastní fotodokumentace, 
- výsledků jednání se zástupci objednatele, 
- archivu zhotovitele a autora. 

 
  Územní studie navrhuje možnou zástavbu rodinných domků na pozemcích p.p.č. 259/4, 
259/5, 259/6, 259/7, 259/8, 259/10, 259/11 a 257/1 v katastrálním území Bojiště u Trutnova, 
stanovuje základní podmínky pro jejich umístění, řeší umístění dopravní a technické infrastruktury 
v tomto území a její napojení na stávající dopravní a technickou infrastrukturu v území. 
 

A.2 VYMEZENÍ ŘEŠENÉHO ÚZEMÍ, STÁVAJÍCÍ STAV V ÚZEMÍ 

  Zastavitelná plocha Z87, která je územním plánem Trutnov vymezena především jako 
plocha pro bydlení (větší část zastavitelné plochy) a pro tělovýchovná a sportovní zařízení (menší 
část zastavitelné plochy) leží na okraji zastavěného území města Trutnova v jeho jižní části, 
v katastrálním území Bojiště u Trutnova v lokalitě Chmelnice. Území je z východní strany 
lemováno silnicí III. třídy (III/3012) Trutnov - Starý Rokytník, Ze severní strany tvoří hranici 
zastavitelné plochy Z87 hranice lesa. Jižní hranice předmětného území je vymezena ulicí Polních 
myslivců (hranice zastavěného území), podél které jsou již postavené izolované rodinné domy. 
Ze západní strany je hranice zastavitelné plochy Z87 vedená u hranice lesa a hranice 
zastavěného území. Území zastavitelné plochy Z87 na mírně svažitém kopci. 

  Území a pozemky v zastavitelné ploše Z87 jsou dnes využívány jako louka (trvalý trávní 
porost). V severní části území vede nadzemní vedení velmi vysokého napětí 110 kV, u východní 
hranice vodovodní řad. 

  Území je dotčeno ochranným pásmem velmi vysokého napětí 110 kV, ochrannými 
pásmy ostatní technické a dopravní infrastruktury, které vedou předmětným územím nebo v jeho 
bezprostřední blízkosti (vodovod, silnice apod.) a ochranou zemědělského půdního fondu. Území 
zastavitelné plochy Z87 je dotčeno i územím vymezeným hranicí 50 m od hranice pozemků lesa 
(tzv. ochranné pásmo lesa).  

  Území zastavitelné plochy Z87 není součástí území památkové rezervace, památkové 
zóny, zvláště chráněného území, nebo záplavového území. Část území zastavitelné plochy Z87 
zasahuje do území s archeologickými nálezy I. kategorie (území bojiště bitvy roku 1866).  

  Území lokality je mimo záplavové území vodních toků. Vzhledem k výše uvedené 
skutečnosti a na základě vyhodnocení konfigurace terénu nehrozí v území zaplavení pozemků 
nebo jeho eroze v důsledku přívalových dešťů.  

  Předmětná lokalita je v Územním plánu Trutnov (dále jenom „ÚP Trutnov“) označena 
jako zastavitelná plocha Z87 s funkční plochou BI (plochy bydlení v rodinných domech – městské 
a příměstské) a OS (plochy občanského vybavení - tělovýchovná a sportovní zařízení) o celkové 
výměře 5,1192 ha. 
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  Plocha označená v ÚP Trutnov BI (větší část řešeného území) je vymezena pro bydlení 
v rodinných domech městského typu.  Do plochy označené v ÚP Trutnov OS (menší část 
řešeného území) je navrhována zeleň, dětské hřiště s městským mobiliářem a koridor pro 
lyžařskou trasu. 

  Využití (zastavění) plochy s rozdílným způsobem využití (BI a OS) vymezených v ÚP 
Trutnov májí v území určitá omezení. Jedná se o ochranná pásma daná nadzemním vedením 
vysokého napětí, vodovodním řadem, silnicí III. třídy a pásmem vymezeným hranicí 25 m od 
hranice lesních pozemků.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Územní plán Trutnov, hlavní výkres - výřez 
 

  Vzhledem k navrhovanému využití, které vychází z podmínek stanovených Územním 
plánem pro plochy BI a OS lze konstatovat, že návrh územní studie je v souladu s ÚP Trutnov a 
s obecnými cíli a úkoly územního plánování stanovenými v ustanoveních § 18 a § 19 zákona 
č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších 
předpisů. 

 

A.3 POŽADAVKY VYPLÝVAJÍCÍ Z ÚZEMNÍHO PLÁNU TRUTNOV 

  Pro plochy s rozdílným způsobem využití ÚP Trutnov stanovuje podmínky jejich využití.  
V zastavitelné ploše Z87, v území územní studie, ÚP Trutnov pro plochu bydlení v rodinných 
domech – městské a příměstské (BI) a plochu občanského vybavení - tělovýchovná a sportovní 
zařízení (OS) stanovuje toto využití: 



TENET  s.r.o                                                               Trutnov, územní studie 
US.1, zastavitelná plocha Z87 

                                                       2014                                                                    str. 6 z 14 
 

Bydlení v rodinných domech – městské a příměstské (BI) 
 
Hlavní využití: 

- bydlení v rodinných domech městského typu. 
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 m2, 
- minimální velikost pozemku pro stavby pro obchodní prodej, stravování 

nebo pro služby – 1000 m2, 
- stavby pro obchodní prodej, stravování a služby objemově nesmí převýšit 

hmotu rodinných domů ve svém okolí. 
 

Občanské vybavení – tělovýchovná a sportovní zařízení (OS) 
 
Hlavní využití: 

- provozování tělovýchovné a sportovní činnost. 
 

Přípustné využití: 
- stavby a zařízení pro tělovýchovu a sport, 
- stavby a zařízení pro obchodní prodej a služby, 
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- stavby hotelů, motelů a penzionů, 
- plochy zeleně s městským mobiliářem. 

 
Nepřípustné využití: 

- veškeré stavby, zařízení a činnosti neuvedené v hlavním, přípustném a 
podmíněně přípustném využití a nesouvisející s tímto využitím. 

 
Podmíněně přípustné využití: 

- služební byty ve stavbách a zařízeních uvedených v přípustném využití, 
- stavby a zařízení související dopravní a technické infrastruktury a služeb, 

které nesníží kvalitu prostředí ve vymezené ploše a svém okolí. 
 

Podmínky prostorového uspořádání: 
- koeficient míry zastavění plochy KZP=0,80, 
- výšková hladina zástavby se stanovuje 18,0 m nad rostlý (okolní) terén 
- parkovací stání budou umístěna na vlastním pozemku nebo na pozemku 

přiléhajícímu k pozemku stavby. 
 

  Pro všechny plochy s rozdílným způsobem využití ÚP Trutnov stanovuje tyto podmínky 
jejích využití: 

- obecné podmínky prostorového a hmotového uspořádání  
 při umisťování staveb je nutno navazovat na urbanistickou strukturu a 

charakter daného místa, je nutno brát na zřetel stávající okolní 
zástavbu, především její výraz, výškovou hladinu zástavby, hmotové a 
materiálové řešení a způsob zasazení do území (krajiny), 

 při umisťování stavby na stavebním pozemku, vždy v návaznosti na 
okolní zástavbu, respektovat převažující způsob umístění stavby a její 
orientaci vzhledem ke komunikacím, hlavním pohledovým osám a 
světovým stranám. Dle možnosti respektovat prostředí a vycházet z 
konfigurace a nivelity terénu. 

- základní podmínky ochrany krajinného rázu 
 při navrhování nových objektů a jejich výstavbě budou respektovány a 

chráněny plochy biokoridorů a biocenter, 
 koeficient zástavby stavebních pozemků u zastavitelných ploch nesmí 

překročit stanovenou hodnotu, 
 ve všech plochách s rozdílným způsobem využití je možná výsadba 

zeleně i náhradní výsadba, 
 v celém území nebudou prováděny úpravy pozemků a meliorace v 

rozsahu, který by snížil přirozenou akumulaci vod, biodiverzitu a 
ekologickou stabilitu.  

- základní podmínky ochrany zdraví před hlukem 
 v hlukově podezřelých plochách bude u staveb s chráněnými vnitřními, 

popřípadě i venkovními prostory v dalším stupni projektové přípravy 
prokázáno, že nebudou v těchto prostorech překročeny maximálně 
přípustné hladiny hluku. 

 
  V oblasti koncepce dopravní infrastruktury ÚP Trutnov stanovuje, že nové komunikace 
v zastavitelných plochách budou dopravně napojeny na stávající místní komunikační síť města a 
navrženy převážně jako obousměrné dvoupruhové v kategorii MO 7/50 (alt. 7/30) s 
oboustrannými bezpečnostními odstupy, které budou využity pro nové inženýrské sítě, nebo jako 
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obousměrné dvoupruhové v modifikované úpravě se šířkou vozovky 4,50 m s bezpečnostními 
odstupy, přičemž míjení protijedoucích vozidel bude umožněno buď v prostoru tzv. výhyben, 
nebo u zpevněných vjezdů k jednotlivým objektům. 
 

A.4 URBANISTICKÁ KONCEPCE A PODMÍNKY PRO UMÍSTĚNÍ STAVEB 

  Návrh zástavby území izolovanými rodinnými domky a velikosti stavebních pozemků 
vychází ze dvou zásadních faktorů (zásad) a to ze stávající urbanistické struktury blízké zástavby 
– uliční zástavba (v ulici Polních myslivců) a z požadavků daných ÚP Trutnov na velikost 
stavebních pozemků pro zástavbu rodinných domů v městském prostředí (městská zástavba). 
Návrh je rovněž částečně limitován tzv. ochranným pásmem nadzemního vedení VVN, 
vzdáleností 25 m od hranice lesa, vymezenou v koordinačním výkresu ÚP Trutnov a ochranným 
pásmem silnice III/3012 a geomorfologii terénu.  

  Návrh zástavby území výstavby území izolovanými rodinnými domky částečně 
zasahuje i do plochy OS, vymezenou ÚP Trutnov. Rozsah „záboru“ plochy OS pro výstavbu 
rodinných domů byl prověřen potřebou plochy OS v území a jejího případného využití pro 
tělovýchovná a sportovní zařízení. Využití části plochy OS pro výstavbu rodinných domu (zahrady 
u rodinných domů) se jevy jako řešení koncepčnější a především hospodárnější využití území.   

  Návrh urbanistické koncepce a urbanistické struktury je patrný z grafických příloh 
územní studie. 

 

Pozemky v zastavitelné ploše Z87 
        Tabulka č.1  

 Parcelní číslo 
pozemku 

Druh pozemku 
Výměra 

v m2 
Poznámka 

Katastrální území Bojiště u Trutnova 

259/1 Trvalý travní porost 13 257  

259/4 Trvalý travní porost 12 956  

259/5 Trvalý travní porost 5 613  

259/6 Trvalý travní porost 861  

259/7 Trvalý travní porost 5 374  

259/8 Trvalý travní porost 5 800  

259/10 Trvalý travní porost 1 502  

259/11 Ostatní plocha 7 128  

257/1 Trvalý travní porost 4 327  

 

Přehled nově navržených pozemků a jejich využití v zastavitelné ploše Z87 
        Tabulka č.2  

Označení 
pozemku 

Poznámka Výměra v m2 Stávající pozemky 

A 

A1 stavební parcela pro RD 1 008 259/5 a 259/11 

A2 stavební parcela pro RD 1 008 259/5 

A3 stavební parcela pro RD 1 081 259/5 

A4 stavební parcela pro RD 1 185 259/1, 259/5 a 259/11 

A5 stavební parcela pro RD 1 187 259/1 a 259/11 

A6 stavební parcela pro RD 1 320 259/11 
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Označení 
pozemku 

Poznámka Výměra v m2 Stávající pozemky 

A7 stavební parcela pro RD 1 387 259/1 

A8 stavební parcela pro RD 1 392 259/1 

A9 stavební parcela pro RD 1 438 259/1 

A10 stavební parcela pro RD 1 612 259/1 a 259/11 

A11 stavební parcela pro RD 1 025 259/1 a 259/11 

A12 stavební parcela pro RD 1 528 259/1 a 259/11 

B 

B1 Zeleň 313 259/5 

B2 Vsakovací dešťová nádrž 859 259/5, 259/6 a 259/11 

B3 Dětské hřiště 2101 259/1 a 259/6 

B4 Vsakovací dešťová nádrž 349 259/7 a 259/8 

C 

C1 stavební parcela pro RD 1 029 259/4 a 259/11 

C2 stavební parcela pro RD 1 024 259/4, 259/5 a 259/11 

C3 stavební parcela pro RD 1 000 259/4 a 259/11 

C4 stavební parcela pro RD 1 009 259/4 

C5 stavební parcela pro RD  1 002 259/4 a 259/11 

C6 stavební parcela pro RD 1 003 259/4 a 259/11 

C7 stavební parcela pro RD 1 023 259/4 

C8 stavební parcela pro RD 1 003 259/4 a 259/11 

C9 stavební parcela pro RD 1 002 259/4 a 259/11 

C10 stavební parcela pro RD 1 031 259/4 

C11 stavební parcela pro RD 1 026 259/4 a 259/11 

C12 stavební parcela pro RD 1 079 259/4 a 259/11 

C13 stavební parcela pro RD 1 076 259/4 a 259/11 

C14 stavební parcela pro RD 1 002 259/4 a 259/11 

C15 stavební parcela pro RD 1 033 259/1, 259/7 a 259/11 

C16 stavební parcela pro RD 1 734 259/1, 259/7 a 259/11 

C17 stavební parcela pro RD 1 013 259/7 

C18 stavební parcela pro RD 1 379 259/7 

C19 stavební parcela pro RD 1 441 259/7 a 259/8 

C20 stavební parcela pro RD 2 321 259/8 

C21 stavební parcela pro RD 1 624 259/8 

D 

D1 Obslužná komunikace 6 039 259/ (1,4,5,7,8, a 11) 

D2 Ostatní plocha 602 259/ (1,5,6 a 11) 

D3 Zeleň 308 259/5 

D4 Zeleň 64 259/4 a 259/11 

D5 Zeleň 69 259/4 

D6 Zeleň 54 259/4 

E 

E1 Ostatní plocha 18 257/1 
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Zastavovací podmínky pro 
- rodinný dům  

 vzdálenost rodinného domu nebo garáže od nově vytvořené hranice 
pozemku, která je souběžná s účelovou komunikací je stanovena na 
min. 6 m, 

 vzdálenost rodinného domu od parcelní hranice sousedního 
stavebního pozemku bude min. 3 m, vzdálenost rodinných domů mezi 
sebou min. 7 m, 

 zastavěná plocha rodinného domu (včetně garáže, bez zpevněných 
ploch a bazénu) bude max. do 250,0 m2, 

 maximální výška rodinného domu od úrovně upraveného terénu u 
vstupu – 10 m, 

 vstupní podlaží (přízemí) bude výškově osazeno max. 0,5 m nad 
upravený terén u vstupu. 

 
- stavby dle § 79 odstavce 2, písmeno – f, j, n, o, p stavebního zákona  

 vzdálenost staveb od parcelní hranice sousedního stavebního 
pozemku bude min. 3,0 m.  
 

Způsob oplocení pozemku rodinného domu: 

- na hranici s komunikací a veřejným prostorem bude průhledný dřevěný 
nebo kovaný plot do výšky 1800 mm s kamennou podezdívkou. 

 
Na pozemku je nepřípustná výstavba a umístění:  

- mobilních rodinných domů 
- roubených rodinných domů,  
- objektů sloužících k podnikání (dílen, skleníků, skladů, provozoven) a jiných 

podobných objektů, 
- objektu a zařízení rušících pohodu bydlení. 

 
Napojení rodinných domů na dopravní a technickou infrastrukturu: 

- dopravní napojení rodinného domku (stavebního pozemku) bude z nové 
místní komunikace,  

- napojení rodinného domku na vodovod – domovní přípojkou na nebo nový 
vodovodní řád, 

- napojení rodinného domku na splaškovou kanalizaci – domovní přípojkou 
na novou splaškovou kanalizační stoku, 

- dešťové vody z rodinného domku a zpevněných ploch u rodinného domku 
budou vsakovány na vlastním pozemku 

- zásobování rodinného domku elektrickou energií – domovní přípojkou NN 
napojenou na nový rozvod NN, 
 

 Napojení na kabelový rozvod NN bude přes připojovací pilířek u vstupu na stavební 
pozemek, kde bude umístěno měření. 

 Dešťové vody z nové místní komunikace budou svedeny přes dešťovou 
kanalizaci do vsakovacích nádrží. 
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A.5 NÁVRH ŘEŠENÍ DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY 

  Zastavitelná plocha Z87 bude dopravně napojena novou křižovatkou (sjezdem) na 
stávající komunikaci III. třídy III/3012.  

  Vozovky komunikační sítě (stavební objekt SO 01 – místní obslužná komunikace) 
zájmového území lokality výstavby rodinných domů dopravně napojené na stávající síť jsou 
navrženy v dopravním režimu obytná zóna (dále jenom „OZ“). Jedná se o místní komunikace 
funkční podskupiny D1 – komunikace se smíšeným provozem, se stavební úpravou vjezdu 
(zvýšený práh), která jednoznačně upozorní na odlišnost dopravního režimu v OZ. Provoz v OZ 
je navržen obousměrný. Navržená šířka prostoru místní komunikace je minimálně 8,0 m, šířka 
dopravního prostoru potom 4,0 m. Inženýrské sítě budou vedeny v trase navržených komunikací. 
Předpokládá se návrh OZ v jedné výškové úrovni, s odvodněním do nových uličních vpustí, 
napojených do nové dešťové kanalizace. Kryt vozovek se předpokládá z betonové zámkové 
dlažby, eventuálně živičný. Chodníky pro pěší nejsou navrženy – chodci využívají OZ v celé její 
šířce. Odstavování a parkování vozidel vlastníků rodinných domů se předpokládá na pozemcích 
v jejich vlastnictví, tzn. mimo těleso navržené komunikace. Pro potřeby návštěvníků jsou 
navržena další parkovací stání v ploše vlastní OZ. 

  Pro odvedení dešťových vod z místní obslužné komunikace jsou navrženy dvě 
kanalizační stoky dešťové kanalizace, které jsou zakončeny vsakovacími nádržemi a to v místech 
určených geologickým průzkumem. Na konci stoky D1 (navržena profilu DN300) je umístěna 
vsakovací nádrž č.1 o obsahu cca 140 m3 (stavební objekt SO 02 – dešťová kanalizace a 
vsakovací nádrž č.1). Na konci stoky D3, navržena profilu DN300 (do které je zaústěná stoka D2, 
navržena profilu DN300) je umístěna vsakovací nádrž č.2 o obsahu cca 40 m3 (stavební objekt 
SO 03 – dešťová kanalizace a vsakovací nádrž č.2). Obě nádrže budou provedeny jako zemní se 
šikmými zatravněnými svahy o sklonu 1:2,5 a bezpečnostním přepadem (rigolem). Vsakovací 
nádrž č.1 má přepad zaústěný do stávajícího rigolu vedle lesní cesty, vsakovací nádrž č. 2 do 
sousedícího lesního pozemku 1759/4 v katastrálním území Trutnov (769029). Účelem nádrží je 
zachytit srážkové úhrny a to až do velikosti 5 ti letých dešťů, a postupně je zasáknout do půdního 
prostředí. Pro výpočet množství srážkových vod byly spočítány jejich objemy a to pro deště s 
různou periodicitou a dobou trvání. Účelem výpočtů bylo stanovit maximální objem srážkových 
vod, které je třeba jednorázově zachytit a postupně zasáknout. Uvažovány byly deště s 
periodicitou 0,5 (1x za 2roky), 0,2 (1x za 5 roků), a délky trvání 15 minut a 60 minut. 
Zasakovacími zkouškami byla ověřena dosti slabá propustnost k = 1,7*10-6 m*s-1 horninového 
prostředí blíže vrcholu vyvýšeniny a slabá propustnost k = 8,2*10-7 m*s-1 horninového prostředí 
v ploché SV části lokality. Zároveň bylo zjištěno, že do hloubky, do níž budou zasahovat objekty 
technické infrastruktury, se nevyskytuje podzemní voda. Spádové poměry lokality jsou příznivě, 
gravitační odtok vody je možný bez překážek. Bezpečnostní přepad pomocí rigolu u vsakovací 
nádrže č.1 umožní bezpečně odvést i ty extrémní srážky, které se mohou vyskytnout nad rámec 
předpokladu výpočtů a  likvidovat je stejným způsobem jako nyní, tedy do stávajících rigolů. 

 

A.6 NÁVRH ŘEŠENÍ TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY 

Vodovod a vodovodní přípojky (stavební objekt SO 04 – vodovod a vodovodní přípojky)  

  Stávající stav - lokalita je zásobována v současnosti vodovodním systémem VaK 
Trutnov, a.s. a to gravitačním způsobem. Po východním okraji lokality vede stávající vodovodní 
přivaděč do Starého Rokytníka, s tlakovou hladinou na 527,9 m n. m. Hladina tlaku je vystavena 
na této úrovni v případě, že je v běžném provozu přivaděč z Horního Maršova. V době odstávky 
se zapíná automatická čerpací stanice ve VDJ park, která spíná při poklesu tlaku pod 3 bary na 
přivaděči. Podle vyjádření společnosti VaK je možno tento tlak upravit tak, aby byl tlak dostatečný 
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i v místě nejvyšší zástavby. Vzhledem k probíhající rekonstrukci na úpravně vody Tmavý Důl 
budou ve výhledu odstávky přivaděče spíše výjimkou. 

  Navrženy vodovodní řad V1 bude napojen na stávající vodovodní přivaděč do Starého 
Rokytníku a je navržen v nové místní obslužné komunikaci jižním směrem. Trasa vede v souběhu 
s kanalizační stokou splaškové kanalizace S1, a S2 a je ukončena na stávajícím vodovodu nad 
místní komunikací k rodinným domkům, kde se napojí. Délka vodovodu je 165 metrů, profil DN80 
(PE90). Vodovodní řad V1a navazuje na vodovodní řad V1 a vede podél stoky S1 a D1 až na 
vrchol lokality a je navržen v profilu  DN80 (PE90). Vodovodní řad V2 navazuje na vodovodní řad 
V1 a vede podél stoky S1 a D1 až na vrchol a je navržen v profilu  DN80 (PE90). Vodovodní řad 
V2a navazuje na vodovodní řad V2 a vede podél výtlaku splašků z ČS a D3 až ke skupině 5 
domků a je rovněž navržen v profilu DN80 (PE90). 

  Ke každému navrženému rodinnému domku bude přivedena jedna přípojka profil PE1“a 
to na hranici budoucí stavební parcely. Ukončení bude záslepkou. Na soukromých částech 
domovní přípojky se do budoucna předpokládá umístění vodoměru a to zásadně uvnitř rodinného 
domku v technické místnosti, nebo sklepu. 

 

Splašková kanalizace (stavební objekt SO 05 – splašková kanalizace) 

  Technické řešení splaškové kanalizace vychází především z polohy nově navržených 
objektů rodinných domů, které je nutné připojit a na poloze napojovacího místa splaškových vod, 
které je u garáží v Úpické ulici. Poloha připojení nové splaškové kanalizace na stávající systém 
splaškové kanalizace města byla stanovena správcem kanalizace jako jediná možná s tím, že do 
něho nebudou svedeny dešťové vody z řešené lokality. 

  Stoka S1 

  Vzhledem k požadavku správce kanalizace napojit pouze splaškové vody, je řešena 
kanalizace mezi lokalitou RD a Úpickou ulicí pomocí splaškové stoky S1 a to v kraji silnice a po 
lesních pozemcích.  Trasa vede směrem přes lesní pozemky po trase pro pěší, déle pak vedle 
silničního pozemku. Na severovýchodním okraji lokality rodinných domků opouští stoka S1 trasu 
vedle silnice a vede po nově navržené komunikaci mezi plánovanými domky, ve staničení M355 
zahýbá západním směrem a je ukončena prakticky na vrcholu kopce. Délka stoky je cca 499 m, 
profil DN300. 

  Stoka S2 

  Navazuje na stoku S1 v jejím staničení M355, kde odbočuje z kanalizační šachty. Vede 
v navržené komunikaci jihovýchodním směrem, ve staničení M71 zahýbá západním směrem a 
vede až do staničení M260, kde se láme severním směrem a vede až staničení M371, kde je 
ukončena. Délka stoky je tedy cca 371 m, profil DN300. 

  Splaškové domovní přípojky 

  Domovní přípojky splaškové kanalizace navazují na jednotlivé splaškové stoky buď v 
revizních šachtách, nebo na odbočkách. Ke každému navrženému rodinnému domku je 
přivedena jedna přípojka profilu DN150 a to na hranici budoucí parcely. Ukončení bude 
záslepkou. Na soukromých částech DP se do budoucna předpokládá vždy revizní plastová 
šachta. Na západní straně u 5ti rodinných domků bude jejich napojení provedeno tlakovými 
přípojkami na výtlak splaškových vod. 

  Výtlak splaškových vod 

  Výtlakové potrubí splaškových vod je navrženo v délce 128 m souběžně s řadem V2a a 
stokou D3. Původní řešení se společnou čerpací stanici splašků bylo společnosti VaK Trutnov 
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zamítnuto, proto je navržen veřejný výtlak, na který budou přepojeny výtlačné domovní čerpací 
stanice od jednotlivých rodinných domků. Po konzultaci s možným budoucím provozovatelem byl 
průměr zvolen DN50 (PE63), aby byla vyvozena dostatečná rychlost čerpaných splašků v 
potrubí. 

 

A.7 PLOCHY VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ 

  Plocha OS je oproti vymezení v ÚP Trutnov menší. Územní studie prokázala, že 
vymezení plochy OS v rozsahu vymezení ÚP Trutnov není z hlediska jejího budoucího využití 
účelné a proto část této plochy, pod vedením velmi vysokého napětím je možné účelně a 
hospodárně využit jako plochu BI (zahrady u rodinných domků). 

 

  Plocha OS (plocha občanského vybavení – tělovýchovná a sportovní zařízení), která je 
součástí zastavitelné plochy Z87 vymezené ÚP Trutnov bude využita, kromě jiného, k umístění 
zařízení pro relaxaci a dětského hřiště. Část této plochy o celkové výměře 4.884 m2 (zastavitelná 
plocha Z87 má výměru 51.192 m2) lze pokládat za plochu veřejného prostranství vymezenou a 
užívanou v souladu s požadavkem § 7 odstavce 2 vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných 
požadavcích na využívání území, ve znění pozdějších předpisů. 

   

A.8 VYMEZENÍ VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÝCH STAVEB  

  V území řešeném územní studií nejsou ÚP Trutnov vymezeny žádné veřejně prospěšné 
stavby. 

 

A.9 NÁVRH ETAPIZACE VÝSTAVBY DOPRAVNÍ A TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY 

  Výstavba dopravní a technické infrastruktury v zastavitelné ploše Z87 lze rozdělit do 
dvou etap. 

I. etapa 

- vybudování místní obslužné komunikace po západní hranici nových stavebních 
pozemků A10 a C9 

- vybudování splaškové stoky S1  
- vybudování části splaškové stoky S2 v rozsahu od napojení na splaškovou 

stoku S1 po šachtu splaškové kanalizace u pozemku D5   
- vybudování dešťové stoky D1 a vsakovací nádrže č.1 na pozemku B2 
- vybudování části dešťové stoky D2   
- vybudování vodovodních řadu V1 a V1a 
- vybudování veřejného osvětlení v rozsahu vybudování místní účelové 

komunikace 
- vybudování rozvodu nízkého napětí stavební pozemky A1 až A10, stavební 

pozemky C1 až C8 
- vybudování dětského hřiště 

 
II. etapa 

- dobudování místní obslužné komunikace 
- dobudování splaškových stok 
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- dobudování dešťových stok a vsakovací nádrže č.2 na pozemku B4 
- dobudování vodovodních řadů 
- dobudování veřejného osvětlení 
- dobudování rozvodu nízkého napětí 

 

A.10 ZÁVĚR 

  Územní studie prokázala možnost výstavby rodinných domů, dopravní infrastruktury a 
technické infrastruktury v zastavitelné ploše Z87 vymezené ÚP Trutnov a jejího využití v souladu 
s požadavky stanovenými ÚP Trutnov.  

  Na základě této urbanistické studie lze doporučit provést změnu ÚP Trutnova v rozsahu 
vymezení plochy BI a OS ve stávajícím územním rozsahu zastavitelné plochy Z87. 
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