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A. ZÁKLADNÍ INFORMACE 

 

A.1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ÚZEMÍ 

Kraj:     Ústecký 

Obec:     Ústí nad Labem - Dobětice 

Katastrální území:  Dobětice 

p.p.č.: 184/1, 291/1, 291/2, 293/3, 241/1, 279/2, 278, 274, 290/1, 
279/1 

     
 

A.2. VYMEZENÍ ŘEŠENÉHO ÚZEMÍ 

Území řešené územní studií se nachází na severním okraji města Ústí nad Labem. 
Jedná se o volné nezastavěné plochy v k.ú. Dobětice, vyspecifikované Změnou 
územního plánu sídelního útvaru Ústí nad Labem „Dob ětice – Slune čná pláň“ , 
zpracovanou v roce 2009 projednanou zastupitelstvem města v roce 2010. Řešené 
území zahrnuje prostor Šrámkovi ulice v úseku od bývalé otočky autobusu MHD až 
na okraj zastavěného území směrem na Žežice. Šrámkova ulice zároveň řešené 
území ohraničuje na jeho severním okraji. Na západě řešené území navazuje na 
stávající zástavbu původní obce Dobětice. Z jihu je území ukončeno přírodní 
lokalitou údolí Dobětického potoka, částečně využívaného zahrádkářskými osadami. 
Na východním okraji přechází řešené území do ploch soustavy přírodních teras a 
volných ploch katastru Žežice. 
 
 

A.3. ZDŮVODNĚNÍ ZADÁNÍ A CÍLE ŘEŠENÍ 

K pořízení územní studie přistoupil odbor územního plánu magistrátu města ve 
spolupráci s výhradním vlastníkem zastavitelného území lokality, panem RNDr. 
Vladislavem Kuličem, po projednání výše uvedené změny územního plánu, jako 
naplnění podmínky pro další územní rozvoj lokality a možnost zahájení zástavby.  
 
Řešení územní studie mimo jiné stanovuje urbanistickou koncepci budoucí zástavby, 
dopravní obslužnost jednotlivých částí až do detailu stavebního pozemku, 
využitelnost Šrámkovi ulice pro dopravní napojení. Dále je v konceptu 
dokumentována technická infrastruktura hlavních systémů obslužných a 
energetických inženýrských sítí. V neposlední řadě řešení beze zbytku respektuje 
záměry a zásady zpracované jednak výše uvedenou změnou územního plánu a 
jednak zapracovává záměry územního plánu města, který je v současné době před 
zpracováním čistopisu.    
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A.4. POUŽITÉ PODKLADY 

Podkladem pro zpracování územní studie byla katastrální mapa  zájmového území , 
zaměření prostoru Šrámkovi ulice a navazujících ploch  – polohopis, výškopis 
v podrobnosti 1 : 200 (autorizovaný geodet Ing. Jiří Mlejnecký). Dalším podkladem 
byl geotechnický pr ůzkum lokality , zpracovaný Mgr. Liborem Novotným v r. 2001.  
 
Dle pokynů pořizovatele byly jako podklady použity ÚPD – Změna ÚPnSÚ 
statutárního města Ústí nad Labem „Dobětice – Slunečná pláň“ a zpracovaný návrh 
územního plánu města Ústí nad Labem. Podkladem pro stanovení rozsahu a 
formálního zpracování bylo „Zadání územní studie“, zpracované pořizovatelem a 
ústní projednání konceptu řešení jak s pořizovatelem, tak s majitelem rozvojových 
ploch řešeného území.   
 
 

A.5. STÁVAJÍCÍ VYUŽITÍ ÚZEMÍ 

Rozvojové plochy řešeného území jsou v současné době využívány pouze jako 
zemědělská půda s trvalým travním porostem, který je periodicky vlastníkem 
pozemků sečen. Živelně plocha slouží pro přístup k zahrádkářským osadám, 
rozloženým prakticky po celém jižním okraji plochy. 
 
Šrámkova ulice funguje jako městská komunikace pro dopravní obsluhu stávající i 
nově realizované zástavby místní části Dobětice. 
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B. NÁVRH URBANISTICKÉ KONCEPCE 

B.1. CHARAKTERISTIKA ÚZEMÍ 

Řešené území má svažitý charakter se spádem orientovaným k jihu. Sklon se 
pohybuje od 10 do 16%. Území je pohledově exponované zejména z od západu ve 
směru příjezdu od stávajícího sídliště Dobětice. Řešené území s ohledem na svoji 
polohu na okraji města, navazuje na převážně na přírodní nezastavitelné plochy. 
Dopravně je napojeno na stávající Šrámkovu ulici, která řešeným územím prakticky 
končí. Na sousední katastr obce Žežice je napojena pouze cyklostezkou. 

B.2. VYHODNOCENÍ PODMÍNEK DANÝCH ÚZEMNÍM PLÁNEM 

Toto území, respektive jeho zastavitelná část, je určeno jako rozvojové plochy 
bydlení v rodinných domech, městské a příměstské. Podmínky pro zástavbu vychází 
z ustanovení návrhu územního plánu města (v současné době před dokončením) a 
schválené 11. Změny ÚPnSÚ statutárního města Ústí nad Labem „Dobětice – 
Slunečná pláň“. 
Pro řešené zastavitelné území jsou stanoveny následující podmínky: 

Převažující ú čel využití: 

Bydlení v rodinných domech příměsí obslužných funkcí místního významu 

Přípustné: 

• Stavby pro bydlení charakteru RD 
• Nezbytná dopravní a technická infrastruktura 

Podmín ěně přípustné: 

• Maloobchod, stravovací zařízení a nerušící provozy služeb, sloužící výhradně 
pro potřeby tohoto území 

• Sportovní a rekreační objekty a plochy, sloužící pro potřebu tohoto území 
• Penziony s ubytovací kapacitou do 20 lůžek 
• Zařízení drobné řemeslnické výroby a služeb, nerušící bydlení 

Podmínky prostorového uspo řádání: 

• Pro každé dva hektary vymezené zastavitelné plochy, bude vymezena plocha 
veřejného prostranství s touto zastavitelnou plochou související, o výměře 
nejméně 1000 m2. Do této výměry se nezapočítávají pozemní komunikace 

• Zastavitelnost nových pozemků max. 30%, do které se započítávají veškeré 
zpevněné plochy, přístřešky, terasy zastřešené i nezastřešené, bazény, 
zahradní domky a podobné stavby 

Nepřípustné: 

Všechny ostatní výše neuvedené funkce a činnosti 
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B.3. SPECIFICKÉ CHARAKTERISTIKY ŘEŠENÉHO ÚZEMÍ, 
VYPLÝVAJÍCÍ Z JEHO POLOHY 

Specifika řešeného území byla definována ve zpracovaných a projednaných ÚPD. 
Jedná se o stávající inženýrské sítě a respektování jejich ochranných pásem, dále o 
existující biokoridor územně související se zastavitelnou částí řešeného území a 
řešení problematiky Šrámkovy ulice, resp. návrhu opatření vedoucích ke zlepšení 
stávajícího stavu. 

Konkrétní limity jsou tyto: 

• Ochranné pásmo vodovodu: dle ČSN 75 5401 ve vzdálenosti 1,5 m od 
vnějšího okraje potrubí na obě strany.  

• Ochranné pásmo kanalizační stoky: dle ČSN 75 6101 ve vzdálenosti 1,5 m od 
vnějšího okraje potrubí na obě strany.  

• Ochranné pásmo kabelu VN a NN: je ze zákona 458/2000 Sb. § 46, odst. 5 a 
zákonů předcházejících  - 1 metr na obě strany od jeho okraje. 

• Ochranné pásmo u středotlakých a nízkotlakých plynovodů a plynovodních 
přípojek, jimiž se rozvádí plyn v zastavěném území obce, je ze zákona 
458/2000 Sb. § 68, odst. 3a-h  1m na obě strany od jeho okraje. 

• Ochranné pásmo dálkových místních telefonních kabelů a optických kabelů je 
podle ustanovení zákona č.151/2000, § 92 1,5 metru na každou stranu od 
krajních kabelů uložených ve výkopu. Vzhledem k většímu počtu uložených 
kabelů v řešeném území tak vzniká pásmo celkové šíře  3,5 metru. 

• Územní rozhodnutí Ev.č. 27673/2004, č.j. SO/S/2055/04/K ze dne 2. 1.2004 
„Lokální biokoridor 351, Ústí n. L. – Dobětice.  

• Ochranné pásmo nadregionálního biokoridoru K10 „Stříbrný roh – Polabský 
luh” v pásu o šířce 2 km na obě strany od osy biokoridoru. 

 
Všechna výše uvedená ochranná pásma vč. Lokálního biokoridoru, jsou navrženým 
řešením respektována. Problematika Šrámkovy ulice je řešena samostatnou částí 
ÚS. 
 
Dalším neopominutelnou charakteristikou řešeného území, je jeho pohledová 
exponovanost v rámci širšího vztahů. Území zároveň disponuje výhledy do prostoru 
údolí Labe. Tato přírodní kvalita, daná morfologickými podmínkami lokality významně 
zvyšuje atraktivnost pozemků pro výstavbu RD. 
 

B.4. VAZBY ŘEŠENÉHO ÚZEMÍ NA ŠIRŠÍ OKOLÍ  

Jsou zejména v částech dopravní obslužnosti, napojení systémů technické 
infrastruktury a respektování navazujících přírodních nezastavitelných ploch. 
V části dopravní obslužnosti je samostatnou částí ÚS řešena problematika Šrámkovy 
ulice, která je jedinou stávající veřejnou komunikací, umožňující dopravní napojení 
zastavitelné části lokality Slunečná pláň. 

Do návrhu řešení je zapracováno i uvažované dopravní napojení ve směru od areálu 
stávajícího Domu seniorů přes údolí Dobětického potoka. Návrh řešení v části 
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dopravní obslužnosti umožňuje přístup ke stávajícím zahrádkářským osadám jižně 
od řešeného území. 

Napojení jednotlivých systémů technické infrastruktury je popsáno v příslušných 
částech této zprávy. 

Respektování přírodních nezastavitelných ploch sousedících se zastavitelnou částí 
řešeného území, je dáno respektováním funkčních ploch definovaných ÚPD, na 
které ÚS navazuje. 

B.5.  NÁVRH 

Návrh řešení se zabývá především zastavitelnou částí řešeného území. 
V samostatné části je řešen návrh úprav Šrámkovi ulice.  

Koncepce navrženého řešení vychází z výše uvedených charakteristik a vazeb. 
V rámci rozvojové plochy zastavitelného území jsou základními parametry navrženho 
využití ploch následující výměry: 

• Plochy pozemků k zástavbě RD   7,052ha 
• Plochy technického vybavení (TS)   0,002ha 
• Plochy veřejných prostranství    0,573ha 
• Plochy nových pozemních komunikací 0,873ha 
• Plochy chodníků       0,355ha 
• Plochy doprovodné zeleně     0,204ha 
• Plochy zastavitelného území dle ÚP (BI) 8,977ha 

 
Do navrženého řešení je dále zapracován požadavek pořizovatele na velikost 
jednotlivých pozemků pro výstavbu RD – cca 1000m2. Skutečně navržené pozemky 
mají velikost od 906,12 do 1515,54m2 (u největšího pozemku se jedná o koncovou 
pozici ve skupině. Část pozemku je nezastavitelná s ohledem na existenci vzrostlé 
zeleně). 

Návrh řešení akceptuje především svažitost terénu, která předurčila dopravní řešení. 
Do návrhu byla převzata trasa stávající cesty „Na Mlýništi“. Ta je v předchozích ÚPD 
definována jako jedna z veřejně prospěšných staveb. V zájmu smysluplného návrhu 
parcelace pozemků budoucí zástavby, je tato základní páteřní komunikace, doplněna 
systémem rovnoběžných komunikací v osových vzdálenostech cca 80m. tento 
princip umožnil jednak vytvoření parcel výše uvedených velikostí a jednak umožnil 
trasovat navržené komunikace v zásadě po vrstevnicích a splnit limity podélných 
sklonů dle ČSN 73 6110 – Projektování místních komunikací. Obslužné komunikace 
jsou navrženy tak, aby umožnily přímou obsluhu všech budoucích nemovitostí. 

Veřejný prostor navržených obslužných komunikací  - ulic, je koncipován v celkové 
šířce 10m s tím, že pro komunikaci se počítá s šířkou 6m. zbývající prostor je 
rozdělen na dvě části po obou stranách komunikace. Jedna část je rezervována pro 
jednostranný chodník, druhá pro doprovodnou zeleň. 

Návrh řešení je doplněn plochami veřejných prostranství, které jsou rozmístěny po 
celé ploše zastavitelného území lokality. Největší z těchto ploch je lokalizována do 
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místa terénní deprese (uzavírající boční větev údolí Dobětického potoka), která byl 
geotechnickým posouzením lokality vyhodnocen jako nevhodná k zástavbě. Všechny 
plochy veřejných prostranství budou využívány jako veřejná zeleň. 

Napojení lokality na okolní plochy je v souladu se zadáním navrženo na třech 
místech. Dvě jsou umístěny na stávající Šrámkovu ulici, v úsecích určených Změnou 
ÚPnSÚ z r. 2009. Třetím místem je návrh nového napojení do Šrámkovy ulice 
v místě Domova pro seniory přes údolí Dobětického potoka. Toto napojení je 
součástí návrhu územního plánu města před dokončením. 
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C. TECHNICKÉ ŘEŠENÍ 

C.1. DOPRAVA 

a) VYMEZENÍ ŘEŠENÉHO ÚZEMÍ 

Z dopravního hlediska je řešená lokalita vázána pouze na stávající místní komunikaci 
– Šrámkova ulice ta je v úseku od prostoru bývalé konečné MHD až po východní 
okraj zastavěné části města, součástí řešení ÚS. Návrh úprav Šrámkovi ulice je 
zpracován v samostatné části ÚS, tato zpráva se jí detailně nezabývá. 
 
Silnice I., II. ani III. třídy nejsou v řešeném území zastoupeny. Prostor řešeného 
území s navrženými dopravními stavbami je vymezen lokalitou „Slunečná pláň“, 
územním plánem určenou k zástavbě rodinnými domky. V současné době je toto 
území bez zástavby. 
 

b) POLOHA ÚZEMÍ V DOPRAVNÍM SYSTÉMU 

Prostor Dobětic je z dopravního hlediska stabilizován, obsluha jednotlivých 
zastavěných míst je založena na existenci místních komunikací lokálního místního 
významu. Řešený prostor určený pro zástavbu leží v málo dopravně exponovaném 
území na okraji zástavby „starých“ Dobětic.  

Vazbu na řešený prostor zajišťuje živičná místní komunikace - Šrámkova ulice, která 
je prakticky jedinou komunikací zpřístupňující řešenou lokalitu ve směru od centra 
města. V rámci projednání, byla odborem dopravy pro územní rozvoj lokality 
Slunečná pláň, stanovena podmínka provedení rekonstrukce části Šrámkovy ulice (v 
úseku od bývalé otočky MHD po první sjezd do území lokality), před zahájením 
jakékoli stavební činnosti v řešené lokalitě. 

Na řešeném rozvojovém území se nenachází žádná stávající místní komunikace. 
Zadáním ÚS je definován požadavek na respektování trasy stávající polní cesty „Na 
Mlýništi“, její přeměnou na místní komunikaci. Rovněž další napojení na Šrámkovu 
ulici na severovýchodním okraji řešené lokality, je určeno zadáním ÚS. Plánované 
dopravní napojení přes údolí Dobětického potoka, ústící do řešeného území 
v jihovýchodní části, je dáno novým územním plánem města. 

c) MÍSTNÍ KOMUNIKAČNÍ SÍŤ 

Lokalitu navrženou k zástavbě zpřístupňují navržené místní komunikace, napojené 
na stávající místní komunikaci – Šrámkova ulice (její problematika je řešena 
samostatnou částí ÚS). 
 
V lokalitě jsou zastoupeny pouze nově navržené místní komunikace. Jejich šířkové 
uspořádání odpovídá normovým požadavkům a kategorizaci dle ČSN 73 6110. Nově 
navržené místní komunikace jsou v dané lokalitě navrženy s ohledem na řešení 
využití území a na stávající terénní poměry. Návrh nových místních komunikací 
v souladu se zadáním respektuje trasu stávající polní cesty „Na Mlýništi“. Území 
lokality se svažuje jižním směrem od Šrámkovy ulice a po spádnici dosahuje sklonu 
cca 12 – 15%. Celý systém navržených místních komunikací, v návaznosti na stav, 
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prostorové možnosti a navržené úpravy Šrámkovy ulice, předpokládá opatření ke 
zklidnění dopravy zřízením zóny s dopravním omezením – zóna 30. 

Návrh dále počítá v souladu se zadáním ÚS se zachováním přístupu ke stávajícím 
zahrádkářským osadám jižně od řešené lokality. Pro naplnění tohoto záměru, jsou na 
dvou místech navrženy krátké propoje účelových komunikací o šířce 4m. propoje 
jsou umístěny do proluk mezi navržené pozemky pro výstavbu RD.  

Kategorizace komunikací 

Navržené místní komunikace mají parametry, odpovídající komunikacím funkční 
skupiny “C“, se šířkou vozovky 6m. Na jedné straně vozovky je navržen chodník, na 
druhé zelený pás. Celková šířka veřejného dopravního prostoru je 10m. Tato šířka 
vyhovuje požadavkům Vyhlášky o obecných požadavcích na využívání území 
(501/2006 Sb.). v této vyhlášce se v § 22 uvádí, že nejmenší šířka veřejného 
prostranství, jehož součástí je pozemní komunikace zpřístupňující pozemek 
rodinného domu, je 8m. 

Směrové řešení 

Místní komunikace jsou na stávající Šrámkovu ulici napojeny ve dvou připojovacích 
bodech. Napojovací body byly předurčeny zadáním ÚS a s ohledem na konfiguraci 
rostlého terénu, toto jsou jediná možná místa pro zřízení křižovatek tvaru T. Osy 
navržených místních komunikací svírají s osou Šrámkovy ulice velmi ostrý úhel. 
Výjezd na Šrámkovu ulici je z tohoto důvodu možný pouze odbočením vlevo - ve 
směru do centra města. Při vjezdu na navrženou komunikaci možný pouze vjezd od 
centra města odbočením vlevo. 

Křižovatky propojující navržené místní komunikace jsou řešeny jako křižovatky tvaru 
T. Jejich parametry jsou zvoleny tak, aby splňovaly nároky na provoz dopravní 
obsluhy osobní, svozu TDO a příjezdy požárních vozidel. Dispozice sítě navržených 
místních komunikací je patrná z výkresové části ÚS. Celková délka navržených 
místních komunikací v řešené lokalitě je 1.303,06m. 

Výškové řešení 

Terén v řešeném území je svažitý se sklonem 12 – 15%. Síť navržených místních 
komunikací je navržena tak, aby většina tras komunikací byla rovnoběžně 
s vrstevnicemi. V rámci nutného propojení jednotlivých úseků a vyloučení slepých 
komunikací. Jsou některé části komunikací (u západní strany lokality), trasovány 
prakticky kolmo na sklon rostlého terénu. Zde se počítá s úpravou nivelety navržené 
komunikace formou náspu. Násep by neměl v nejvyšším místě přesáhnout výšku 2m 
nad rostlý terén. Navazující pozemky RD v těchto místech, respektive stavby na nich, 
budou technicky přizpůsobeny této okolnosti. 

Při realizaci výše uvedených opatření, by požadavky na maximální podélné sklony 
místních komunikací funkční skupiny „C“ stanovené ČSN 73 6110, měly být splněny. 
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Šířkové uspo řádání 

Místní komunikace jsou navrženy v souladu s ČSN 73 6110. Dále jsou navrženy tak, 
aby parametry příčných profilů odpovídaly průjezdu osobních vozidel a průjezdu 
vozidel dopravní obsluhy, údržby respektive vozidel určených pro svoz TDO. 

Komunikace jsou navrženy tak, aby vyhovovaly požadavkům Vyhlášky o obecných 
požadavcích na využívání území č. 501/2006 Sb. Zejména je dodržena zásada 
uvedená v § 22, kde minimální šířka veřejného prostranství, jehož součástí je 
pozemní komunikace zpřístupňující pozemek rodinného domu, je 8m. Šířky 
dopravních veřejných prostorů v řešené lokalitě jsou navrženy 10m.  

d) SÍŤ PĚŠÍCH KOMUNIKACÍ 

Současný provoz pěších v rámci řešeného území jednak ve Šrámkově ulici – jedná 
se o smíšený provoz, komunikace nemá v řešeném úseku oddělené chodníky. Pěší 
provoz na ploše nezastavěného rozvojového území je živelný, nejvíce je využívána 
stávající polní cesta „Na Mlýništi“. Problematika pěšího provozu ve Šrámkově ulici je 
řešena v samostatné části ÚS. 

Součástí řešení lokality určené k zástavbě je systém chodníků, které jsou z větší 
části navrženy v souběhu s obslužnými komunikacemi. Tento systém je doplněn 
chodníky na plochách veřejných prostranství – plochy veřejné zeleně. 

e) KLIDOVÁ DOPRAVA 

V současnosti nejsou v řešeném území žádné plochy a objekty klidové dopravy. 
Návrh předpokládá, že parkování a odstavování vozidel bude probíhat na vlastních 
pozemcích jednotlivých rodinných domů. Pro návštěvníky jsou v rámci navržených 
komunikací na vhodných místech navržena parkovací stání v celkovém počtu 21 
míst. 
 

f) HROMADNÁ DOPRAVA OSOB 

Městská čtvrť Dobětice je obsluhována městskou hromadnou dopravou. Do jejího 
centra je vedena jedna autobusová linka, která je ukončena v prostoru sídliště a 
domova seniorů. V prostoru starých Dobětic je bývalé obratiště autobusů, které je 
možné obnovit. Zastávka v prostoru obratiště může svojí dostupností pokrýt zhruba 
polovinu řešeného prostoru. 
 
Nejbližší zastávka u domova důchodců a od centra lokality je vzdálena zhruba 400 m 
vzdušnou čarou a 900 m v trase Šrámkovy ulice. Změna ÚPn nepředpokládá 
prodloužení tras MHD do řešené plochy. 
 

g) DOPRAVNÍ LIMITY ÚZEMÍ 

Do kategorie základních dopravních limitů patří některé omezující prvky, které 
mohou ovlivňovat činnost v území, vyplývající z platné legislativy a které je nutno při 
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návrhu respektovat. Mezi ně patří např. stanovení ochranných pásem silnic a 
místních komunikací. 

Silniční ochranné pásmo upravuje zákon 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích. 

Silniční ochranné pásmo činí 15m od osy vozovky nebo od osy přilehlého pásu 
silnice II. třídy nebo III. třídy a místní komunikace II. třídy. V silničních ochranných 
pásmech je zakázáno mimo jiné provádět stavby a stavební práce. 

Vyjímky z ochranného pásma uděluje silniční správní úřad za podmínek uvedených 
v zákoně. 

h) ROZHLEDOVÉ POMĚRY 

Rozhledové poměry jsou na křižovatkách posouzeny dle ČSN 73 6102 – 
projektování křižovatek na pozemních komunikacích. Dopravní uspořádání „A“, 
šířkové uspořádání „a“, vozidla skupiny „2“, dovolená rychlost 30km/h. 

C.2. ODPADY 

Na řešené ploše, ani v její blízkosti se nenalézá řízená skládka. Odpady, 
produkované obyvateli Dobětic, jsou likvidovány pravidelným svozem TS města Ústí 
nad Labem. Objekty chat a zahrádkářských kolonií nejsou k pravidelnému svozu 
odpadů připojeny. Řešená plocha byla v minulosti častým místem nepovoleného 
ukládání odpadu. Pod hranou Šrámkovy ulice byl dlouhodobě odhazován rostlinný i 
tuhý komunální odpad včetně nebezpečných druhů odpadu (lednice, pneumatiky, 
obaly od barev a chemických přípravků a další). Veškeré odpady byly ze stávající 
plochy odstraněny na náklady majitele pozemků řešené lokality. 

Nová zástavba bude napojena na systém svozu komunálního odpadu města Ústí 
nad Labem.  

Do řešené plochy nezasahuje žádné evidované pásmo hygienické ochrany. 

C.3. VODOVOD 

V řešeném území – v prostoru Šrámkovy ulice se nachází dva veřejné vodovodní 
řady, jež jsou provedeny z ocelových trub DN 100 mm. Vodovodní řady a zařízení, 
jsou ve správě SčVK a.s., závod Ústí nad Labem. 

Stávající vodovodní řady jsou dle sdělení provozovatele v dobrém fyzickém stavu. 
Pro realizaci zástavby obytnými objekty je dimenze stávajících řadů dostatečná, 
včetně zabezpečení průtoků, nutných pro požární zabezpečení. Jeho velikost 
dosahuje Q = 6,7 l.s-1. Samotná spotřeba pitné vody v zájmovém území bude 
pravděpodobně podstatně nižší. (Spotřebu o velikosti Q = 6,7 l.s-1 způsobí cca 1225 
obyvatel, předpoklad počtu obyvatel v řešené ploše je max. 300). Z porovnání 
nadmořských výšek osazení řídícího vodojemu a povrchu terénu v řešeném území je 
zřejmé, že hydrostatický tlak ve vodovodním rozvodu nové zástavby se bude 
pohybovat v rozmezí P = 0,20 až 0,65 MPa. Při předpokládané tlakové ztrátě 
v potrubí Z = 0,05 MPa se hydrodynamický tlak bude pohybovat v rozsahu P = 0,15 
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až 0,60 MPa.  Nebude-li nová zástavba v lokalitě s nižším tlakem v potrubí vyšší než 
dvě nadzemní podlaží, neklade stávající vodovodní systém nové zástavbě žádné 
limitující prvky.  

Pro zásobení řešeného území pitnou vodou bude zřízen nový vodovodní systém, 
který propojením na stávající vodovodní řady bude důsledně zokruhován. Nový 
vodovod bude dostatečně kapacitní pro zabezpečení dodávky pitné vody pro novou 
zástavbu i pro její požární zabezpečení. 

Řešeným územím dnes prochází účelový vodovodní přípojka DN 20, zásobující 
vodou zahrádkářské osady za jižním okrajem řešeného území. Přípojka je napojena 
na vodovodní řad DN 100 ve Šrámkově ulici, má délku cca 400m a na konci u 
zahrádek je zakončena zásobními nádržemi na vodu. Návrh řešení předpokládá, že 
s postupující výstavbou lokality RD, bude tato přípojka postupně zkracována a po 
etapách přepojena do navržených vodovodních řadů v lokalitě.  

Napojovací body: Šrámkova a Krajní ul., vodovodní řady DN 100. Dalším napojením 
bude dle nového územního plánu města vodovodní řad DN 100 ve Šrámkově ulici u 
Domova seniorů. 

C.4. KANALIZACE 

Navržený systém odvodnění a odkanalizování řešené lokality rozdělen na dvě 
samostatné části – splaškovou kanalizaci a dešťovou kanalizaci zajišťující odvedení 
srážkových vod ze zpevněných ploch. 

a) SPLAŠKOVÁ KANALIZACE 

V řešeném území bude vybudována oddílná splašková kanalizace, jež bude 
zaústěna do stávající stoky na jihozápadním okraji řešeného území.  

V těsné blízkosti řešeného území se vně jeho severního a jihozápadního okraje 
nachází dva nedávno vybudované veřejné kanalizační sběrače. Jelikož sběrač na 
severním okraji se nachází výše než terén řešeného území, lze za nejbližší 
využitelnou kanalizaci pro gravitační odvádění splaškových odpadních vod 
považovat sběrač, který se nachází na jihozápadním okraji řešeného území. Tato 
kanalizace byla vybudována z trub z PVC DN 300 mm a po překřížení Dobětického 
potoka je zaústěna v těsné blízkosti domova důchodců do již dříve vybudované 
kanalizace městského stokového systému s napojením na centrální ČOV města v 
Neštěmicích. Stoky jsou ve správě SčVK a.s., závod Ústí nad Labem. 

Výškové umístění sběrače neumožní gravitační odvádění odpadních vod z celé 
plochy lokality. Tyto vody bude nutno do nové gravitační kanalizace přečerpávat. 
Jedná se pozemky zařazené do 3. etapy postupu zástavby lokality. K tomuto účelu je 
v nejnižším místě území navržena přečerpávací stanice a tlaková kanalizace 
napojená do poslední nejbližší šachty gravitační stoky s odtokem do stávajícího 
kanalizačního sběrače. 
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b) SRÁŽKOVÉ VODY 

Srážkové vody s povrchu pozemků jednotlivých stavebníků rodinných domů budou 
zachycovány a likvidovány přímo na těchto pozemcích. Vody s povrchu komunikací, 
chodníků a ostatních zpevněných veřejných ploch budou jímány a odváděny 
oddílnou dešťovou kanalizací. 

Vody budou zachycovány v navržené drobné retenční nádrži na p.p.č. 251 a 250, 
kde dle geotechnického průzkumu ústí přirozená údolnice řešené plochy (viz 
geologický průzkum) a vypouštěny do Dobětického potoka. 

C.5. ZÁSOBOVÁNÍ ELEKTRICKOU ENERGIÍ 

Nová zástavba bude napojena na stávající trasu kabelového napaječe distribuční 
sítě vysokého napětí 22 kV, který prochází obcí Dobětice. V trase je smyčkou 
zapojen do stávající distribuční transformační stanice TS Dobětice, která je situována 
uprostřed obce. Trasa kabelu je vedena Šrámkovou ulicí. Kabel distribuční sítě VN - 
22 kV je v území hlavním zdrojem elektrické energie a je pro další výstavbu plně 
kapacitní k připojení nových transformačních stanic. Ty jsou navrženy dvě (pro II. 
etapu a III. etapu postupu výstavby). 

Vlastníkem a provozovatelem distribuční sítě VN - 22 kV je SČE a.s. Děčín, závod 
Ústí n/L. 

a) DISTRIBUČNÍ SÍTĚ NÍZKÉHO NAPĚTÍ 

Ve vlastním prostoru určeném k výstavbě nejsou žádná zařízení rozvodu NN 
umístěna. Nové rozvody NN budou řešeny od nových TS podzemními kabely 
v souběhu s obslužnými komunikacemi. 

b)  VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ 

V území pro budoucí výstavbu nejsou žádná zařízení VO umístěna. V obci Dobětice 
je vybudováno veřejné osvětlení společně v trasách závěsného vedení NN a svítidla 
VO jsou upevněna na betonových podpěrách tohoto vedení.  

Pro novou zástavbu bude navrženo veřejné osvětlení buď se samostatným spínacím 
bodem nebo napojeným na stávající rozvody ve Šrámkově ulici. 

C.6. ZÁSOBOVÁNÍ PLYNEM 

Řešenou plochou neprochází žádné vysokotlaké ani středotlaké plynovody. Nejbližší 
trasa středotlakého plynovodu DN 150 je v sídlišti Dobětice. 

Do obce Dobětice je přiveden nízkotlaký plynovod z regulační stanice v Rabasově 
ulici ze sídliště Dobětice. Plynovod je uložen v prvním úseku trasy v kolektoru, ze 
kterého vychází souběžně s Poláčkovou ulicí do ulice Šrámkova a pokračuje v profilu 
PE 225 ulicí Šrámkovou do Dobětic. V obci se průměr potrubí snižuje na PE 110, je 
uloženo v hlavních komunikacích a odbočkami zásobuje jednotlivé odběratele 
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zemním plynem. Provozovatelem STL plynovodu je Severočeská plynárenská a.s. 
Ústí n/L.  

Zastavitelnou plochu pro bydlení lze dle vyjádření správce sítě napojit na plynovodní 
síť ze stávajícího nízkotlakého plynovodu ve Starých Doběticích, který je nutný 
přepojit na vyšší tlakovou úroveň.  

Dle vyjádření Severočeské plynárenské, a.s., je pro přepojení výše uvedených 
tlakových úrovní nutné přetlakovat nízkotlaké plynovody, které byly vybudovány 
městem v r. 1999, dobudovat cca 400m propojovacího plynovodu mezi středotlakým 
plynovodem a nízkotlakým plynovodem a osadit regulátory tlaku plynu u stávajících 
odběratelů. 

Navržený systém středotlakých plynovodů navazuje na popsanou situaci. Plynovody 
jsou trasovány v souběhu s obslužnými komunikacemi a jsou zokruhovány. 

C.7. SPOJE A SPOJOVÁ ZA ŘÍZENÍ 

Dálkové kabely přenosové techniky: v r. 2001 byla provedena pokládka dálkové trasy 
ochranných trubek s optickými vlákny přenosové techniky. Trasa je vedena po jižním 
okraji řešené plochy a celé území od jihu k severu křižuje na cestu směrem do Žežic. 
Vlastníkem a provozovatelem spojového zařízení jsou Radiokomunikace a.s. Praha. 
Ochranné pásmo kabelů je v návrhu nové zástavby zohledněno a respektováno. 

Přípojná telefonní ústředna, místní telefonní síť: z hlediska připojení účastníků 
telefonního provozu je pro obec Dobětice přípojná telefonní ústředna v Ústí n/L, která 
má dostatečnou kapacitu. Účastníci telefonního provozu v oblasti Dobětic jsou 
připojeni kabelovými vedeními z traťového rozvaděče TR19, který je vybudován v 
objektu v Rabasově ulici v sídlišti. 

Místní telefonní rozvodná síť v obci je z minulých let vybudována nová. Telefonizace 
pokrývá stoprocentně území obce, ale zahrnuje pouze omezené rezervy pro 
připojení nových účastníků. Úplná rezerva pro připojení nových telefonních stanic je 
v traťovém rozvaděči TR19 v Rabasově ulici na sídlišti. 

 

D. ETAPIZACE 

 
Návrh zástavby v řešeném území popisuje konečný, maximální stav využití 
zastavitelné části lokality Slunečná pláň tak, jak toto využití umožňuje ÚPD. Přesto, 
že zastavitelné území má prakticky jediného vlastníka, neuvažuje se o realizaci 
zástavby v rámci jedné stavby, kterou by byla realizována technická a dopravní 
infrastruktura. Realizace zástavby na pozemcích je předpokládána prostřednictvím 
jednotlivých stavebníků. 

Z výše uvedených důvodů je součástí ÚS návrh etapizace využití řešené lokality. 
Předpokládá se, zástavba bude zahájena v severní části území na plochách, které 
mají přímou vazbu na Šrámkovu ulici a stávající využitelnou technickou 
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infrastrukturu. Zástavby pak bude pokračovat jižním, respektive jihovýchodním 
směrem. Tato zástavba bude již vyžadovat realizaci dopravní a technické 
infrastruktury, zajišťující dopravní přístupnost, energie a odvodnění jednotlivých 
pozemků a staveb na nich. Časový postup realizace není znám, bude záviset na 
zájmu o výstavbu v této lokalitě. 

 

Konkrétně je zástavba lokality rozdělena do tří etap: 

• I. etapa  – zahrnuje možnost výstavby rodinných domů podél Šrámkovi ulice 
na 12 pozemcích. Jejich realizaci za současného stavu prakticky nic nebrání. 
Pozemky B01 až B06 jsou mimo možnost přímého napojení na stávající stoku 
jednotné kanalizace. Tuto záležitost lze do doby realizace příslušného úseku 
stoky splaškové kanalizace, řešit odkanalizováním realizovaných staveb do 
nepropustných jímek se smluvně zajištěným vyvážením na ČOV. Doplnění 
některých chybějících systémů technické infrastruktury v části Šrámkovy ulice 
(úsek od sjezdu na cestu „Na Mlýniště“ směrem k okraji katastru Žežice), by 
bylo účelné provést v rámci stavebních úprav Šrámkovy ulice, která je 
v majetku města. 

• II. etapa  – navazuje na I. etapu. Předpokládá možnost výstavby 26 rodinných 
domů a nezbytnost realizace příslušné části dopravní technické infrastruktury. 
Rozsah dopravních staveb je patrný z výkresové části ÚS (07 – ETEPIZACE). 
Jednotlivé systémy technické infrastruktury lze logicky pro tuto etapu vyčlenit 
z celkového řešení. Limitujícím faktorem, který v podstatě rozsah II. etapy 
determinuje, je možnost odkanalizování navazujících pozemků gravitačním 
způsobem. Součástí etapy je návrh nové trafostanice a zdržovací nádrž 
srážkových vod (suchý poldr). 

• III. etapa  – závěrečná. Předpokládá možnost výstavby 24 rodinných domů a 
nezbytnost realizace příslušné části dopravní technické infrastruktury. Jedná 
se o závěrečnou etapu, z toho tedy vyplývá, realizací budou všechny systémy 
dokončeny využitelnost a zastavitelnost území se touto etapou uzavře. V části 
odkanalizování bude nutné vybudovat čerpací stanici tlakovou kanalizaci, 
napojenou do gravitační splaškové kanalizace. Dále je v území rezervována 
plocha pro druhou trafostanici. Definitivně bude přepojena stávající přípojka 
vody pro zahrádkářskou osadu.  

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


