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VYMEZENÍ ŘEŠENÉHO ÚZEMÍ
Řešené území se nachází v severozápadní části Statutárního města České Budějovice, kraj Jihočeský,
v katastrálním území České Budějovice 2, číslo k. ú. 621 943.
Rozsah řešeného území Urbanistické studie (dále jen „US“) je vymezen v rozsahu ploch se způsobem
využití SKOL-3, A, ZL, ZR, II.-ZE, MO a MT, které tvoří ucelené území uzavřené mezi ulicemi E. Rošického,
Husova třída a Strakonická.
Řešené území je převážně tvořeno pozemky ve vlastnictví statutárního města České Budějovice,
pouze na severním a východním okraji řešeného území se nachází pozemky i objekty v soukromém
vlastnictví (bytové domy v severovýchodní části území, objekt archivu Katastrálního úřadu v jižní části,
autosalon HS Auto a Sportcentrum Pouzar na severozápadě, pozemek určený k výstavbě OC Kaufland
na severovýchodě) - viz Výkres vlastnických vztahů.
Rozsáhlé řešené území je rovinaté na kótě cca 388-389 m n.m., pouze v severozápadní části nad ulicí
Nadporučíka Křečana místy terén pozvolně stoupá na 391 m n. m. Území se nenachází v záplavové
zóně a nebylo zasaženo povodní ani v roce 2002. Území je v přímém kontaktu se zastavěným územím
a navazuje na stávající dopravní i technickou infrastrukturu.
Budovy bývalého vojenského cvičiště byly odstraněny, zachovány zůstaly pouze původní stromové aleje
a objekt archivu Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj. Ve východní části území při Husově třídě začala
vznikat výstavba soukromých bytových domů. Severně od řešeného území byl nedávno dokončen
park 4 Dvory. V severovýchodní části jsou stavby občanské vybavenosti – sportcentrum a autosalon.
V současnosti se jedná o jedno z nejhodnotnějších rozvojových území města, které se nachází na
křižovatce městských vztahů mezi dvěma nejlidnatějšími sídlišti Máj a Vltava, navíc v bezprostřední
blízkosti přírodní rezervace.
Území řešené ÚS je dle ÚPnM součástí dílu 3. Příměstí, čtvrti 3.6. Vrbenské rybníky, lokality 3.6.1.
U Vávrovských rybníků. Hranice řešeného území o velikosti cca 24 ha byla vyznačena v grafických
přílohách (č. 1 a č. 2) zadání.

Obr. č. 1: Výřez ze změny ÚPnM č. 73 (hranice řešeného území modře čárkovaně)
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Z hlediska platného ÚPnM (vč. změn) jsou součástí řešeného území ÚS plochy s následujícím
způsobem využití:
SKOL-3 – smíšené území s bydlením kolektivního charakteru v příměstí
A – území pro areály nadměstského významu
ZL – nezastavitelné území městské zeleně (lesoparků)
ZR – nezastavitelné území rekreační zeleně
MO – místní obslužné komunikace III. a IV. třídy
MT – městské třídy, hlavní a podstatné obslužné komunikace
II.-ZE – místní komunikace II. třídy s překryvnou funkcí zeleně ekoduktů

1. Smíšená území příměstského charakteru s bydlením kolektivního charakteru jsou v grafické a textové příloze
značena indexem „SKOL-3“. Smíšené území pro bydlení kolektivního charakteru v příměstí je obytné území
s velmi různorodou skladbou činností, dějů a zařízení, až celoměstského dosahu v rovnováze činností, dějů
a zařízení i obytných a činností, dějů a zařízení podnikatelských podstatně nerušících bydlení. Zástavbu území
se smíšeným převažujícím obytným charakterem s možností kolektivního bydlení tvoří bloky. Obvyklé a přípustné
jsou podnikatelské činnosti, děje a zařízení zaměřené především na poskytování široké škály služeb obchodních
a administrativních, služeb stravovacích a ubytovacích, zdravotních a sociálních, vzdělávacích, kulturních
a kultovních, sportovních a rekreačních a nezbytných zařízení infrastrukturních a technických a pro dopravní
obsluhu a dopravu v klidu, a činností, dějů a zařízení výrobních malého a středního rozsahu o celkové produkční
ploše do 10 000 m2.

Dle článku 35 OZV č. 4/2000 (vč. následných změn a úprav) se jedná o obytné území s velmi různorodou
skladbou činností, dějů a zařízení, až celoměstského dosahu v rovnováze činností, dějů a zařízení
i obytných a činností, dějů a zařízení podnikatelských podstatně nerušících bydlení. Zástavbu území
se smíšeným převažujícím obytným charakterem s možností kolektivního bydlení tvoří bloky. Plochy
SKOL-3 zabírají většinu plochy řešeného území, nachází se především podél ulic Husova třída
a Evžena Rošického. V současnosti probíhá změna územního plánu města České Budějovice, která
řeší jednocení ploch s rozdílným způsobem využití, kdy téměř celé území bude plochou SKOL-3.
Především nebude vymezena plocha A – území pro areály nadměstského významu a dále bude
zrušena plocha ZL v jižní části území.

2. Přípustné je rovněž zřizovat a provozovat na těchto územích
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.
j.
k.
l.
m.

stavby pro bydlení,
administrativní zařízení,
obchody a nákupní zařízení,
provozovny veřejného stravování,
ubytovací zařízení a hotely,
zařízení církevní, kulturní, sociální, zdravotnická, školská a pro sportovní účely včetně středisek mládeže
pro mimoškolní činnost a center pohybových aktivit,
nákupní a jiná monofunkční zařízení s kapacitou do 10 000 m2 celkové obchodní plochy, popřípadě plochy
bezprostředně se vztahující k hlavnímu způsobu využití území jednoho makrobloku,
provozovny výroby a služeb,
zahradnictví
zábavní zařízení, nejsou-li z důvodu účelu nebo své velikosti a zátěže přípustná pouze v ostatních zvláštních
územích nebo zvláštních plochách pro rekreaci a sport,
čerpací stanice pohonných hmot, avšak s vyloučením čerpání ropných produktů pro těžkou nákladní
dopravu,
parkovací stání a odstavná stání a garáže pro potřeby vyvolané přípustným využitím území příslušného
makrobloku, a to až do počtu 500 stání na jeden makroblok; podmínky zastavění se stanovují vždy pro
jednotlivý pozemek, popřípadě parcelu,
služebny policie.
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Zastavitelné území s charakterem smíšeným kolektivního bydlení v příměstí (SKOL-3)

3. Podmíněně je zejména přípustné zřizovat a provozovat na těchto územích
a. čerpací stanice pohonných hmot,
b. nákupní, zábavní a jiná monofunkční zařízení s kapacitou do 15 000 m2 celkové obchodní plochy, popřípadě
plochy bezprostředně se vztahující k hlavnímu způsobu využití území jednoho makrobloku, a to za podmínek
stanovených touto vyhláškou (článek 89, článek 99, článek 179 až článek 181 a článek 182) pro ověřování
přípustnosti činností, dějů a zařízení v území a jejich vlivu na prostředí.
4. Nepřípustné jsou veškeré činnosti, děje a zařízení, které zátěží nadměrně narušují prostředí nebo takové důsledky
vyvolávají druhotně včetně činností a zařízení chovatelských a pěstitelských a které buď jednotlivě nebo v souhrnu
překračují stupeň zátěže, měřítko anebo režim stanovený touto vyhláškou, regulačními plány a obecně závaznými
předpisy o ochraně zdraví pro tento způsob využití území. Nepřípustné je zejména zřizovat a provozovat na těchto
územích
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a. monofunkční zařízení s kapacitou nad 15 000 m2 celkové obchodní plochy, popřípadě plochy bezprostředně
se vztahující k hlavnímu způsobu využití území jednoho makrobloku,
b. parkovací stání, odstavná stání a garáže pro nákladní automobily a autobusy a pro přívěsy těchto nákladních
vozidel s kapacitou nad 50 stání na jeden makroblok, ledaže je splněna podmínka ustanovení odst. 2 písm.
l),
c. další parkoviště s kapacitou nad 1 000 stání.

Urbanistická koncepce vychází z ÚPnM, skutečného stavu v řešeném území a záměrů v zadání US.
Přiměřeně byla zohledněna i platná dokumentace Revitalizace areálu bývalých kasáren Čtyři Dvory –
ZTV (zpracovaná společností EKOEKO s.r.o., vycházející z úpravy urbanistické studie 02/2008).
Ucelený téměř volný prostor řešený urbanistickou studií doposud konzervovaný vojenským využitím,
se stává velkou příležitostí k dotvoření plnohodnotné levobřežní části města. Jedná se o jedno z mála
území v Českých Budějovicích, které má takový potenciál rozvoje i kvality (příroda, voda, dostupnost,
vybavenost). Křižovatka městských vztahů a kvality života znamená možnost vzniku přirozeného centra
této části města. Vznik opravdového centra je také prvním krokem k budoucí postupné transformaci
monofunkčních prefabrikovaných sídlišť (Vltava, ale především Máj) v plnohodnotné obytné části města.
Stávající potenciály a limity lokality spolu s významem pro své širší okolí formují východiska řešení území.
Řešením je mnohovrstevná část města s převažujícím bydlením, která svou silou a rozsahem umožňuje
vytvoření osobité atmosféry ovlivňující i své okolí. Ta nejen připouští, ale i žádá překrývání a prostupování
vzájemně se nerušících funkcí ve snaze vytvořit městskou přirozenost a potřebnou „hustotu vztahů“.
Veřejné, volné a nezastavěné městské prostory spolu s komunikačním propojením (pěší, cyklisté, MHD,
automobily) zajišťují prostupnost lokality a dobrou napojitelnost na okolí. Úspěšnost vzniku kvalitní
plnohodnotné městské části je závislá i na možnosti umístění odpovídajících městských aktivit (např.
objekty státní správy či municipality, obchod, sport, zábava a relaxace).
Hlavním principem urbanistické koncepce je založení nové městské čtvrti v místě, kde se setkávají
rozsáhlé sídlištní celky Máj a Vltava s drobným měřítkem individuální zástavby. Cílem je vytvoření
kvalitního prostoru pro vznik nové městské části na základě tradičních principů a zásad městské
zástavby. Sousedství sídlištních struktur, tedy lokalit s velkým počtem obyvatel a zároveň malou
hustotou zástavby, které nevytváří podmínky pro vznik přirozených veřejných prostorů na jedné
straně, a individuální zástavby s velkým podílem soukromých prostor, především zeleně, na straně
druhé, je zásadním faktorem pro volbu blokové struktury návrhu. Urbanistické řešení tedy vychází
z potřeby vytvořit v řešeném území podmínky pro vznik městské čtvrti s vyváženým podílem veřejných,
poloveřejných i soukromých prostorů, které respektují žádoucí „hustotu vztahů a vazeb“.
Příroda vstupující do území ze severozápadu je úžasnou příležitostí ke vzniku kvalitního městského
prostředí čerpajícího z blízkosti přírodního okolí města. Severně od řešeného území se rozprostírají
území evropsky významné lokality NATURA 2000 – Vrbenské rybníky (CZ0313138) a Ptačí oblast
Českobudějovické rybníky (CZ0311037, vymezená nařízením vlády č. 405/2009 Sb.) V návrhu US je tedy
kladen velký důraz na řešení zeleně, kde je nezbytné zohlednit přilehlou lokalitu Vrbenských rybníků,
realizovaný Park Čtyři Dvory i stávající stav zeleně přímo v řešené ploše – zejména zachované aleje
a skupiny vzrostlých stromů. Jedním z principů je i tzv. „zelený klín“, který zajistí pronikání zeleně do
nitra lokality a přirozeně naváže na realizovaný park.

Využití jižní části území je limitováno stávající oplocenou plochou archivu katastrálního úřadu
(v územní studii plocha veřejného vybavení státní správy).V severovýchodní části území za třídou T.
G. Masaryka jsou v souladu s ÚPnM zachovány plochy smíšené s převažujícím bydlením společného
typu. Některé ze zdejších pozemků již byly městem prodány soukromým osobám, které zde dokončily
dva bytové domy a další právě staví. Vzhledem k územně povolenému záměru v této části přebírá ÚS
známý stav bez možnosti dalšího zásahu.
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Urbanistická studie je určena jako podpůrný informativní podklad pro město České Budějovice, které
je téměř výhradním vlastníkem pozemků v řešeném území. Jejím hlavním cílem je tedy stanovit
prostorové principy vyjádřené urbanistickými regulativy s tím, že plocha s rozdílným způsobem
využití SKOL-3 s převažujícím charakterem smíšeným kolektivním naplní očekávání od této v kontextu
města jedinečné lokality.

Respektování polohy stávajících komunikačních uzlů patří mezi základní městotvorné principy. Pro
definování prostoru nového centra byla významně využita i stávající alej vzrostlých listnatých stromů
která vymezuje plochu pro náměstí a předpokládané centrum společenského života čtvrti. Kolem
tohoto přirozeně vzniklého umístění centra území, respektujícího stávající stav okolní zástavby
i vlastního území lokality, jsou navrženy plochy pro veřejnou vybavenost.

ARCHITEKTONICKÉ PRINCIPY
Řešení ÚS navrhuje kromě uspořádání využití pozemků i prostorové a objemové regulativy pro
umísťování jednotlivých objektů s ohledem na urbanistické, technicko-inženýrské, dopravní, funkční
i provozní vazby na širší zájmové území (zejména okolí se stávající zástavbou). Dalším důležitým
faktorem je navrhovaný princip dopravy v klidu, který stanovuje podmínku pro parkování v rámci
navržených bloků – převážně v jejich podzemní části.
Prostor bývalého vojenského cvičiště je ojedinělou možností v rámci města České Budějovice vytvořit
novou čtvrť, která svou atraktivitou umožňuje stanovit jasné podmínky pro realizaci jednotlivých
záměrů. Z tohoto důvodu jsou regulativy použité v území stanoveny jednoznačně, ale nikoliv tak, aby
omezily následný rozvoj.
Objekty v blocích jsou navrženy jako řadové, většinou čtyř až pěti podlažní (dle popisu u jednotlivých
bloků v grafické části) s možností doplnění horního ustoupeného podlaží. Přičemž líc fasády
ustoupeného podlaží může začínat min. 2 m za lícem uliční fasády běžného podlaží. Výšková regulace
je stanovena s ohledem na šířku ulic a vnitrobloků tak, aby bylo dosaženo potřebného komfortu
(především pro bydlení) a mohly být dodrženy požadavky na vzájemné odstupy staveb. Možnosti
proslunění navrhovaných bloků vzhledem k počtu podlaží byly orientačně ověřeny. Zejména ve
smíšených plochách s vyšším podílem veřejné vybavenosti u centrální části nové čtvrti by bylo
vhodné umístění veřejné vybavenosti nebo komerční využití alespoň v parterech objektů.
Velice důležité pro celkovou urbanistickou i architektonickou kvalitu území a jeho veřejných
prostorů je řešení parkování. Plochy pro dopravu v klidu, které by měly sloužit pro uživatele objektů,
by měly být umístěny výhradně v podzemním, případně zvýšeném podzemním podlaží. (Podmínky
plošné a prostorové regulace jsou uvedeny dále v textové i v grafické části dokumentace). Parkování
v ulicích na terénu je primárně určeno návštěvníkům čtvrti a vybavenosti. I občanská vybavenost
(areál vodního světa) by měl mít parkování řešeno v podzemním podlaží.
Regulace stanovená ÚS umožňuje řešit navržené bloky jako celek, žádoucí je však i jejich dělení na
samostatné objekty, které by přinesly do území pestrost.
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URBANISTICKÁ KONCEPCE

•

Plošné a prostorové uspořádání v území je znázorněno v grafické části územní studie – Výkres
urbanistického řešení (M 1 : 1000). Územní studie navrhuje řešení, které lze v případě nezbytných
požadavků na změnu, upravit. Navrhované odchylky i změny je však nezbytné řádně odůvodnit a posoudit
v rámci navazujících řízení.
Pro potřeby US se stanovují následující regulační prvky:

Stavební čáry
Stavební čára je hranice vymezující v rámci stavebního bloku nepřekročitelnou hranici trvalého zastavění
budovami. Stavební čára dále určuje tyto parametry:
• ustoupení zástavby od hranice zastavění, která může nebo nesmí ustupovat,
• rozsah a míru zastavění hranice zastavitelné části bloku, které musí, nesmí, nebo může být
souvislé a úplné
V rámci studie jsou definovány následující typy stavebních čar, které vymezují hranici zastavitelné
a nezastavitelné části bloku:
• Stavební čára uzavřená
zástavba nesmí nikde ustupovat
musí být v celé své délce souvisle a úplně zastavěná
• Stavební čára otevřená
zástavba nesmí nikde ustupovat
nemusí být v celé své délce souvisle a úplně zastavěná
• Stavební čára volná
zástavba může libovolně ustupovat
může být v celé své délce souvisle a úplně zastavěná
Výšková regulace
Výšková regulace je určena maximálním počtem nadzemních podlaží. V blocích, kde není předepsán
aktivní parter se připouští umístit úroveň 1. nadzemního podlaží na střechu podzemních staveb, zpravidla
podzemního parkoviště, kdy úroveň podlahy 1. nadzemního podlaží může být nejvýše 1,5 m nad úrovní
veřejného prostranství.
Výšková regulace je uvedena kódem např. 5+UP, kdy číslo uvádí počet plnohodnotných podlaží, UP
znamená možnost ustupujícího podlaží.
• Ustupující podlaží
podlaží ustoupené od vnější obvodové stěny budovy orientované ke stavební
čáře a jedné další obvodové stěny alespoň o 2 m

Požadovaný veřejný průchod
V místech, která jsou ve výkresové dokumentaci označena jako „požadovaný veřejný průchod“, musí
být hmota stavebního bloku na úrovni terénu rozdělena veřejnou komunikací nebo pasáží. Poloha
průchodu/průjezdu není pevně definována a může být posunuta v rámci bloku. Doporučuje se
navázat osu průchodu/ průjezdu na osu navazujících uličních prostranství.
Aktivní parter
V místech, která jsou ve výkresové dokumentaci označena jako „aktivní parter“, se požaduje umístit
úroveň 1.NP na úroveň přilehlého uličního prostranství tak, aby bylo možné tyto prostory zpřístupnit
přímo z uličního prostranství. Konstrukční výška podlaží přístupného z veřejného prostranství se
doporučuje min. 4,5m.
Zastavěnost stavebního bloku
Určuje procento nezastavěných ploch (np) stavebního bloku a procento ploch vnitrobloku (pv).
• NP - stanovuje minimální nezastavěnou plochu stavebního bloku. Je stanovena
procentem z celkové plochy stavebního bloku. Nezastavěnou plochou se rozumí plocha,
která není zastavěnou plochou stavby dle § 2 odst. 7 stavebního zákona.
• PV- stanovuje minimální plochu vnitrobloku. Je stanovena procentem z celkové plochy
stavebního bloku. Plochou vnitrobloku se pro účely ÚS rozumí plocha, která může být
umístěna na podzemních podlažích staveb, jejichž konstrukce umožní využití plochy pro
zeleň vnitrobloku.
Uliční prostranství
Závazné jsou šířky uličních prostranství (vzdálenost mezi uličními čarami). Navržené uliční profily
jsou doporučené.
Zelené střechy
Pokud to tvar střechy navržených budov umožňuje, požaduje se, aby byla střecha řešena jako zelená
s přirozenou retencí pro dešťové vody.
Nestavební blok s požadavkem na hospodaření s dešťovými vodami
V nestavebních blocích se požaduje, aby umožňovaly vsaky a retenci dešťových vod z přilehlých
komunikací.
Pokud to vsakovací poměry dovolí, doporučuje se využít nestavební bloky k hospodaření s dešťovými
vodami i z okolních bloků stavebních, a to v rámci společně řešeného celku či širšího území. Stejně
tak by mělo být postupováno v rámci uličních a veřejných prostranství, kdy ozeleněné plochy v rámci
těchto prostranství, by měly být využity ke vsakování dešťových vod.
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Stavební / nestavební bloky
Řešené území je členěno na bloky, vymezenými uliční čárou, které jsou dále děleny na stavební
a nestavební. Bloky jsou označeny kódem, který charakterizuje:
• typ bloku (A. - stavební, B. - nestavební)
• funkční využití bloku (1. – převažující obytná funkce, 2. – převažující občanská vybavenost)
• strukturu zástavby (1. – městského typu, 2. – rozvolněná)
• označení bloku (např. a – f u bloků obytných, intenzívní zástavba)

Výška podlaží
Pro účely stanovení počtu podlaží v rámci regulativů se za 1 podlaží považuje podlaží
s konstrukční výškou nepřesahující 3,3 m u bytových staveb a 4,5 m u občanských
staveb. Pokud je konstrukční výška podlaží větší než 3.3 m resp. 4.5 m, považuje
se takové podlaží za podlaží dvě. (Potažmo pokud výška podlaží přesahuje 2 x 3,3 =
6,6 m, považuje se za podlaží 3 atd.) Toto se neuplatní pro parter, kde se připouští
maximální konstrukční výška 6,0 m.
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Podmínky plošné a prostorové regulace

Řešené území se nachází v klínu tvořeném stávajícími významnými ulicemi Husova třída, O. Nedbala,
E. Rošického a Strakonickou. Většina řešeného území náleží Statutárnímu městu České Budějovice,
které zde již dříve začalo s realizací některých částí komunikací a sítí podle projektu ZTV od společnosti
EKOEKO s.r.o. Urbanistická studie tyto navrhované i vybudované části infrastruktury respektuje
a začleňuje je do nového návrhu.
Východní část území řešeného v ÚS bude dopravně napojena hlavně na Husovu třídu (místní komunikaci
II. třídy) pomocí vyústění nové městské třídy T. G. Masaryka (křižovatka již založena), dokončené ulice
K Parku a nově navržené místní obslužné komunikace v jižní části území naproti ulici Na Jízdárně. Nová
městská třída je v jižní části napojena na významnou ulici E. Rošického (místní komunikaci III. třídy)
v místě křižovatky s ulicí Ot. Ostrčila. Zbývající západní část území se na ulici E. Rošického napojuje
ještě v dalších třech bodech pomocí místních obslužných komunikací. Blok v jižní části území (A.2.2.d)
může být napojen přímo z ulice Husova, a to za předpokladu realizace rozřazovacích pruhů.
Komunikační síť v ploše řešeného území bude dle návrhu US tvořena ulicemi a samostatnými stezkami
pro pěší, popř. pro smíšenou dopravu pěších a cyklistů. Navrhované komunikace budou zařazeny do
funkční skupiny C jako obslužné komunikace. Částečně sběrnou funkci budou mít ty, které se přímo
napojují na stávající ulice Husovu třídu a E. Rošického. Komunikace budou navrženy na návrhovou
rychlost 30 km/hod. Pěší stezky a stezky pro smíšený provoz chodců a cyklistů budou zařazeny do
funkční skupiny D, podskupiny D2. Napojení nových komunikací na nadřazenou komunikační síť bude
v křižovatkách zajištěno dostatečně velkými oblouky s předpokládanými poloměry 9 m. Výjimkou
bude propojení Husovy třídy a ulice E. Rošického novou městskou třídou T. G. Masaryka v jihovýchodní
části území, kde předpokládáme směrové oblouky s 12 m poloměrem, kvůli zachování možnosti
případného průjezdu vozidel MHD nebo autobusů. Křižovatky komunikací by měly vyhovět jako neřízené
a předpokládané intenzity dopravy nevyžadují zřizování rozřazovacích pruhů. Na všech komunikacích
pro motorizovaná vozidla je předpokládán obousměrný provoz. Další stupně projektových dokumentací
komunikací budou řešeny v souladu s ČSN.

Oboustranné chodníky vedené podél zástavby budou navrženy v takových šířkách, aby vyhovovaly
budoucí předpokládané zástavbě. Minimální šířka chodníků přilehlých k podélným parkovacím
pruhům je stanovena na 2 m, chodníky přilehlé ke kolmým parkovacím pruhům budou mít šířku
min. 2,5 m kvůli možnému převisu automobilů. Kde je předpokládáno intenzivní společenské nebo
komerční využití objektů, budou přilehlé chodníky navrženy v šířkách 3 až 5 m nebo můžou tyto
objekty přímo navazovat na zpevněné plochy veřejného prostranství. Přirozenou součástí těchto
veřejných prostor budou stávající vzrostlé stromy, nové vhodné výsadby městské zeleně, mobiliář,
veřejné osvětlení a případně i drobná architektura.
V řešeném území lze vést řadu cyklotras na sdružené komunikaci s motorizovanou dopravou nebo
chodníkem pro pěší, doporučujeme vytvoření samostatné cyklostezky, která by vedla z ulice E.
Rošického přes centrum území a posléze severozápadním směrem ke skeletu Parku Čtyři Dvory,
který by měl v budoucnu přímo navazovat na lokalitu Vrbenských rybníků.
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DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA

Ve výkresu urbanistického řešení jsou vyznačeny i polohy stávajících zastávek městské hromadné
dopravy (MHD) v okolí řešeného území. Ze zastávek U Výměníku, E. Rošického, Čtyři Dvory a Větrná
je celé území pro pěší dobře i rychle dostupné. Realizací výstavby v řešené lokalitě by zároveň došlo
k oživení linky č. 8.
Navazující projektová dokumentace komunikací, chodníků i parkovacích stání bude zpracována
v souladu s požadavky vyhlášky č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích
zabezpečujících bezbariérové užívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu a orientace.
Jedná se především o vytvoření bezbariérových úprav na přechodech pro chodce nebo místech
pro přecházení a vytvoření vodících linií pro osoby nevidomé a slabozraké. V prostoru přechodů
budou navrženy signální a varovné pásy, na místech pro přecházení budou vytvořeny varovné pásy.
Parkovací stání patřičných rozměrů pro osoby s omezenou schopností pohybu budou bezbariérově
napojena na síť chodníků.

Profil nových místních obslužných komunikací (MOK) bude navržen s dostatečnou šířkou komunikace
pro motorizovaná vozidla (většinou 6 m), s chodníky po obou stranách, kolmými nebo podélnými
stáními pro návštěvníky, ale zároveň je nezbytné v uličních prostranstvích ponechat dostatečné plochy
pro životaschopnou zeleň. Příklad schématu možného řešení uličního prostoru místní obslužné
komunikace (MOK), který se zabývá i udržením vody v městské krajině, je uveden v příloze na konci
textové části. Mezi vhodná opatření sloužící ke zdržení srážkové vody lze zařadit např. vsakovací průlehy
s vysázenými stromořadími, zatravňovací dlažbu parkovacích stání nebo i vhodnou zasakovací skladbu
podloží chodníků se širšími spárami mezi dlažbou. Profil nové městské třídy bude ovlivněn zejména
návrhem kapacitního dopravního řešení a předpokládaným využitím přilehlých objektů.
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V plochách MT nebo MOK lze u nově navrhovaných komunikacích umísťovat podélná nebo kolmá
parkovací stání. Přesnou bilanci navrhovaných stání bude možno ověřit až při zpracování podrobnější
projektové dokumentace v souvislosti s plánovaným skutečným využitím zástavby jednotlivých bloků.
Parkování na ulici lze považovat za krátkodobé, bude využíváno pro návštěvy obyvatel a pro zákazníky
nebo zaměstnance provozoven. Dlouhodobé (odstavné) parkování bude zřizováno v rámci jednotlivých
objektů v podzemních podlažích.

Vodovod
• Stávající stav
Zájmové území je v současné době zásobeno pitnou vodou z městské vodovodní sítě pomoci přípojky LT
150 z vodovodního řadu v ul. E. Rošického.
Stávající rozvody vodovodu v bývalém areálu se nebudou pro konečné řešení využívat z důvodu jejich
technického stavu, nevyhovujících parametrů a tras a budou zrušeny. V severozápadní části zájmové
lokality je již provedeno ZTV a v severovýchodní části probíhá výstavba.
• Navržený stav
Okruhová vodovodní síť v profilech DN 100 – 250 bude napojena na stávající vodovodní síť města.
Připojovací místa na stávající řady jsou tři: v blízkosti křižovatky ulic Poručíka Vondráška a Evžena
Rošického, v prostoru křižovatky ulic Husova a Hirzova a na konci ulice Evžena Rošického (u křižovatky
s ulici Oskara Nedbala). Trasy vodovodních řadů jsou situovány zejména do budoucích komunikací
v souběhu s jednotnou kanalizací.
Kanalizace
• Stávající stav
V současné době je území odkanalizováno především pomocí kanalizačního sběrače vejčitého profilu
600/900 mm v ulici Husova, který je zaústěn do nově zrekonstruovaného sběrače D4-9 (DN 1000), který
navazuje na sběrač DN1400 v ulici E. Rošického. Tento sběrač je následně zaústěn do sběrače D4 (DN
1500).
Stávající rozvody kanalizace v bývalém areálu se nebudou pro konečné řešení využívat z důvodu jejich
technického stavu, nevyhovujících parametrů a tras a budou zrušeny. V severozápadní části zájmové
lokality je již provedeno ZTV a v severovýchodní části probíhá výstavba.
• Navržený stav
Jednotná kanalizační síť bude tvořená sběrači v profilech DN 300 – 1200, doplněná podzemní retenční
nádrží, která zajistí akumulaci dešťových vod nad rámec kapacity stávající kanalizace (při dosažení
určitého stupně využití území, tzn. není nezbytná pro počáteční etapu zástavby). Připojovací místo
jednotné kanalizace je jediné, a to v ulici Husova u křižovatky s ulicí Oskara Nedbala, kde bude kanalizace
napojena na stávající kanalizační sběrač vejčitého profilu 600/900 mm. Trasy kanalizačních sběračů
jsou vedeny převážně pod navrženými komunikacemi v souběhu s vodovodem.

Dešťové vody
Dešťové vody budou odváděny z řešeného území v souladu s legislativou. Bude proveden
hydrogeologický průzkum a ověřena možnost vsakování. Bude posouzena akumulace dešťových vod
a její využití k zavlažování.
Zásobování teplem
• Stávající stav
Zájmové území je v současné době zásobeno teplem z městské soustavy centralizovaného zásobování
teplem – CZT.
Stávající rozvody CZT v bývalém areálu se nebudou pro konečné řešení využívat z důvodu jejich
technického stavu, nevyhovujících parametrů a tras a budou zrušeny. V severozápadní části zájmové
lokality je již provedeno ZTV a v severovýchodní části probíhá výstavba.
• Navržený stav
Napojení řešeného území na městskou soustavu CZT je předpokládáno v prostoru křižovatky
ulic Oskara Nedbala a Evžena Rošického vysazení nové větve teplovodu. Při návrhu je počítánu
s rozvodem CZT v celém území. Trasy teplovodů jsou situovány do budoucích komunikací v souběhu
s plynovodem. Řešení rozvodů bude řešeno v etapách dle postupných požadavků jednotlivých
investičních záměrů v území.
Zásobování plynem
•
Stávající stav
V zájmovém území nejsou vedeny rozvody plynu. V severozápadní části zájmové lokality je již
provedeno ZTV a v severovýchodní části probíhá výstavba.
• Navržený stav
Napojení řešeného území na městskou plynárenskou soustavu je předpokládáno ze středotlaké sítě.
Podél jižní hranice lokality vede ulicemi Oskara Nedbala a Evžena Rošického páteřní středotlaký
plynovod DN300, který je ukončen ve středotlaké regulační stanici poblíž ulice Otakara Ostrčila.
Připojovací místa na stávající plynovod jsou dvě: v blízkosti křižovatky ulic Otakara Ostrčila a Evžena
Rošického a v prostoru křižovatky ulic Husova a Hirzova. Plynovodní soustava je navržena jako
okruhová. Trasy plynovodů jsou situovány zejména do budoucích komunikací v souběhu s CZT.
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Vedení technické infrastruktury je v návrhu soustředěno do ploch dopravní vybavenosti (místních
obslužných komunikací, městské třídy) a veřejných prostranství (náměstí, zpevněných shromažďovacích
ploch a částečně i do zeleně se zpevněnými částmi). Podmínky pro umístění a prostorové uspořádání
sítí veřejné infrastruktury vycházejí především z existence a trasování stávajících inženýrských sítí
v řešeném území i navazujícím okolí. Řešení přeložení stávajících tras inženýrských sítí, které by
kolidovaly s budoucími záměry bude součástí navazujících stupňů PD.
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Veřejné osvětlení

• Stávající stav
Řešeným územím nejsou vedeny stávající sítě VN – 22 kV, pouze na východním okraji lokality zasahuje
dvojitý primerní kabel ukončený ve stávající trafostanici T5.
Západně za lokalitou se nachází stávající rozvodna TR 110/22 kV Západ, která po vývodech VN napájí
celou oblast sídlišť Máj a Vltava elektřinou.
Jižně pod lokalitou podél ulice E. Rošického je veden koridor kabelů VN, na kterém jsou zasmyčkovány
stávající trafostanice T1, T2 a T3. Tyto stanice jsou plně zatíženy odběry ve stávající zástavbě a nebudou
mít vliv na dodávku elektřiny do rozvodů NN v řešené lokalitě.
Východně mimo lokalitu se nachází sídliště Vltava, v kterém jsou umístěny trafostanice T4, T6, T7.
Zatížení stanic je na 60% , ale s ohledem na vzdálenost od řešené lokality a rezervu výkonu pro sídliště
nebudou pro naši potřebu využity.
V jihovýchodní části podél Husovy ulice je veden distribuční kabel 22 kV a kabel pro trakční měnírny
trolejbusové dopravy.
V severozápadní části zájmové lokality je již provedeno ZTV a v severovýchodní části probíhá výstavba.

• Stávající stav
V zájmovém území jsou v současné době vedeny sítě veřejného osvětlení. Stávající rozvody VO
v bývalém areálu se nebudou pro konečné řešení využívat z důvodu jejich technického stavu,
nevyhovujících parametrů a tras a budou zrušeny. Částečně mohou být využity stávající trasy po
obvodu území.
V severozápadní části zájmové lokality je již provedeno ZTV a v severovýchodní části probíhá výstavba.
• Navržený stav
Rozvody VO budou vedeny v chodníku (příp. v zeleném pásu) podél komunikace v souběhu s kabely
NN a VN.
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Zásobování elektrickou energií

• Navržený stav
V předchozích studiích byl návrh předběžně projednáván se správcem elektrických rozvodů firmou
E.ON, kde bylo konstatováno, že kapacita elektrických rozvodů je dostatečná pro předpokládaný záměr,
protože v lokalitě, respektive v její těsné blízkosti se nacházejí kabelové rozvody z rozvodny 110/22 kV.
Na základě vstupních urbanistických údajů je stanovena koncepce rozvoje soustavy VN v daném území.
Jsou určeny hlavní zásady rozvoje:
- respektovat stávající vedení 110 kV a rozvodnu VVN/VN, včetně jejich ochranných pásem dle
zákona č. 222/1994 Sb.
- respektovat umístění a napojení stávající TS T5
- v lokalitě provádět rozvod VN a NN zásadně kabely do země
- kabelový rozvod 22 kV a trafostanice bude určen k distribuci el. energie
- pro jednotlivé etapy realizace, maximalizovat koordinaci výstavby s možností návaznosti
na další etapy a racionálně minimalizovat náklady do inženýrských sítí, především pak do
elektrorozvodné sítě VN a NN
Telekomunikační rozvody
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Pro napojení lokality se využijí stávající telekomunikační kabely, nacházející se v blízkosti lokality. Nový
telekomunikační rozvod bude uložený v chodnících nebo v zeleném pásu podél komunikací.
V lokalitě s bytovou zástavbou se může počítat s digitální optickou sítí až „před dům“. Po této síti lze
přenášet nejen telefonní hovory, počítačová data, faxová data a alarmy, ale i televizní signál.
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ŘEŠENÍ ZELENĚ
Rozsáhlé plochy přírodní zeleně Vrbenských rybníků jsou situovány severně od řešeného území.
Významným prvkem systému městské zeleně je nově realizovaný Park Čtyři Dvory, který přiléhá
k severnímu okraji území. V prostoru bývalého vojenského cvičiště proběhly demolice armádních objektů,
ale zůstaly zachovány hodnotné aleje vzrostlých stromů v centrální části území, které mají i nespornou
urbanistickou hodnotu. Podél ulice E. Rošického vede pěkné uliční stromořadí a severozápadně od
objektu katastrálního úřadu se nachází skupina vzrostlých stromů.
Cílem návrhu zelených ploch v rámci územní studie je dotvořit dříve zelený klín, tedy pronikání zeleně
Vrbenských rybníků dovnitř lokality. Tento zelený klín (nestavební blok B.1.1.a) začíná ve středu lokality
u zachované hlavní stromové aleje a vede až k severnímu okraji řešeného území k přirozeným vyústěním
komunikační sítě Parku Čtyři Dvory. Pěší i cyklisté se tak budou moci dostat z nového centra čtvrti
příjemnou procházkou v zeleni k dokončenému parku. Příjemné prostředí podpoří i plochy integrované
ve stavebních blocích.
Stávající aleje v centru lokality budou zachovány v co největší míře a jsou i hlavním východiskem pro
urbanistický návrh prostoru v centrální části území. U hlavní aleje je vytvořena plocha veřejného
prostranství s funkčním využitím náměstí nové čtvrti. Původní alej bude ještě rozšířena západním
směrem podél uvažované pěší komunikace a tato linie stromořadí projde z centra území až k ulici E.
Rošického k zastávce MHD.
Podél urbanisticky i dopravně významných komunikací po hranicích území jsou vymezeny pásy
zeleně pro liniovou zeleň. Podél ulice E. Rošického budou zachována stávající stromořadí a doplněna
novou výsadbou. Tato zeleň bude mít i částečně izolační funkci. Nová stromořadí by se měla stát
zcela přirozenou součástí všech nově navržených ulic v území, bude však potřebné pro zeleň vyčlenit
dostatečné plochy, aby mohla prosperovat. V rámci ochrany životního prostředí se v posledních letech
stalo nutností řešit zadržování dostatečného množství vody i v městské krajině. Navazující projekty by
se měly podrobněji zabývat hospodařením s vodou a nalézat vhodná technická opatření ke zlepšení
stávajícího stavu. Mezi základní možnosti zdržení vody ve městě patří používání zatravňovacích dlažeb
pro parkovací stání, vsakovací průlehy nebo zelené střechy. Schéma možného řešení uličního prostoru
místní obslužné komunikace s takovýmito opatřeními je součástí příloh za textovou částí.
Mezi další významné prvky ovlivňující kvalitu života patří i zeleň ve vnitroblocích. Vnímáme ji jako
neopomenutelnou součást dobrého urbanistického návrhu, a proto byly v rámci smíšených ploch
stanoveny minimální požadované plochy vymezené pro zeleň. Uživatelé jednotlivých bloků tak budou
mít alespoň menší plochy zeleně v bezprostředním dosahu a bude zde možné umístit i dětská hřiště
nebo vodní prvky (i umělé). Všechny vnitrobloky nové zástavby jsou navrženy alespoň částečně otevřené,
zeleň v nich tedy zůstává poloveřejnou a přístupnou pro širokou veřejnost.
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Pro navazující fáze projektu navrhujeme k úvaze: nejprve vysázet hlavní kosterní stromy, následně
nalézt vhodný program parku včetně pěších a cyklistických tras, vysázet doplňkové stromy, osadit
mobiliář, vysadit keřové patro vč. bylinných prvků. Pro široké pásy zeleně preferovat přírodní charakter
uspořádání vegetačních prvků (solitéry, větší či menší skupiny), část travnatých ploch lučního
charakteru, autochtonní dřeviny. Zatímco uliční zeleň by měla mít výrazný liniový charakter s různorodým
sortimentem sadovnických druhů (kvetoucí či jinak zajímavé dřeviny).

BVC ČTYŘI DVORY bilance území

ozn.

plocha (m )

PV (%)

NP (%)

zastavitelná plocha (m2)

podl. *

max. hrubá

max. HPP celkem

podlažní plocha

bydlení
viladomy

nestavební

vybavenost

řešené území

bloky

stavební

bytové domy

A.1.1.a

10 500 m2

35 %

20 %

6 825 m2

5+UP

38 220 m2

A.1.1.b

10 400 m2

35 %

20 %

6 760 m2

5+UP

37 856 m2

A.1.1.c

10 000 m2

35 %

20 %

6 500 m2

5+UP

36 400 m2

A.1.1.d

3 400 m2

25 %

10 %

2 550 m2

4+UP

11 730 m2

A.1.1.e

4 400 m2

25 %

10 %

3 300 m2

4+UP

15 180 m2

A.1.1.f

2 700 m2

35 %

20 %

1 755 m2

4+UP

8 073 m2

A.1.1.g

2 400 m2

25 %

10 %

1 800 m2

4+UP

8 280 m2

A.1.1.h

1 700 m2

0%

0%

1 700 m2

31 190 m2 5+UP

9 520 m2

A.1.2.a

5 000 m2

60 %

50 %

2 000 m2

3+UP

7 200 m2

A.1.2.b

2 500 m2

60 %

50 %

1 000 m2

3+UP

3 600 m2

A.1.2.c

2 400 m2

60 %

50 %

960 m2

3 960 m2 3+UP

3 456 m2

HS Auto

A.2.1.a

10 900 m2

40 %

20 %

6 540 m2

2+UP

17 004 m2

HC Pouzar

A.2.1.b

10 400 m2

40 %

20 %

6 240 m2

2+UP

16 224 m2

Kaufland

A.2.1.c

16 700 m2

40 %

20 %

10 020 m2

3+UP

36 072 m2

Sport

A.2.1.d

26 000 m2

35 %

15 %

16 900 m2

39 700 m2 5+UP

94 640 m2

B.1.1.a

55 100 m2

100 %

100 %

0 m2

B.1.2.a

4 300 m2

100 %

100 %

0 m2

park
náměstí

celkem

doprava

celkem

178 800 m2
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HPP
2

179 515 m2

163 940 m2

0 m2
74 850 m2

343 455 m2

68000 m2

246 800

m2
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*pozn.: UP počítáno jako 60% typického podlaží (např. 5+UP=5,6)
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