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ZÁKLADNÍ ÚDAJE  

 
Umístění lokality: katastrální území Vysoké Veselí – v severní části katastrálního území 

Vysoké Veselí je umístěna lokalita Z1, která je určena k prověření 
územní studií (ÚS) dle Územního plánu (dále jen „ÚP“) Vysoké Veselí 

 
Město:  VYSOKÉ VESELÍ 
 
Správní obvod  
stavebního úřadu:  Vysoké Veselí 
 
Správní obvod obce  
s rozšířenou  
působností: Jičín 
 
Okres:  Jičín 
 
Kraj: Královéhradecký 
 
Nadmořská výška:  248 – 262 m n. m. 
 
Svažitost terénu:  severozápadní svah 0,7 % 
 
Rozloha lokality:  6,11 ha po úpravě hranice řešeného území dle aktuálního mapového 

podkladu – v ÚP 6,07 ha – viz. tabulka: 
 

TABELÁRNÍ VYHODNOCENÍ LOKALITY  
Označení 
plochy  

Kód  
využití  

Celkový  
zábor  

Kód  
BPEJ  

Třída 
ochrany  

V ZÚ Druh  
pozemku  

Mimo  
ZÚ 

Druh  
pozemku  

Z1 BI 6,11 3.06.12 
3.19.11 

III. 
III. 

  1,94 
1,63 
0,09 
2,45 

orná 
sad 
louka 
orná 

 

Řešené území leží na severním okraji města Vysokého Veselí mezi silnicemi 
III/32744 (Vysoké Veselí – Vrbnice) a III/32748 (Vysoké Veselí – Nevratice). Lokalita určená 
k řešení územní studií je řešena v  návaznosti na plochy bydlení v rodinných domech typu 
příměstského a městského na jihozápadním okraji a na severozápadě navazuje na plochy  
typu smíšeného obytného venkovského. Na severovýchodním a jihovýchodním okraji této 
lokality je v současné době otevřená krajina, která je výhledově řešena také jako plochy 
bydlení v rodinných domech městské a příměstské. 
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URBANISTICKÉ A ARCHITEKTONICKÉ ŘEŠENÍ 

Platný ÚP města v řešené ploše vymezuje především plochy bydlení – bydlení 
v rodinných domech městské a příměstské (BI), které je ve stabilizované podobě situováno 
při jihovýchodním až jižním okraji vymezené plochy k řešení územní studií Vysoké Veselí – 
lokalita Z1.  

V jihozápadní části sousedí se stabilizovanou plochou dopravní infrastruktury (silnicí 
III/32744) a plochou veřejné zeleně, která byla doplněna o významné pěší propojení (ze 
samotného centra města do Veselské Lhoty) o ochranné pásy zeleně střední a výsadby 
zeleně vysoké, která tvoří nejen protihlukovou bariéru, ale i vhodně dotváří uliční parter 
a vhodně ovlivní celkové proudění vzduchu v řešeném území. 

Severozápadní cíp řešeného území těsně sousedí se stabilizovanými plochami 
charakteru smíšeného obytného – venkovského na k.ú. Veselská Lhota. 

Severní až severovýchodní hranice řešeného území je tvořena volnou krajinou 
umožňující dálkové pohledy a drobným vodním tokem. Tato část území je dle ÚP výhledově 
(v úrovni územní rezervy) určena taktéž k zástavbě v podobě rodinných domů městského 
a příměstského typu. 

Vhodné situování a navržená parcelace zastavitelné plochy Z1 na celkem 39 
stavebních pozemků pro umístění staveb izolovaných rodinných domů a staveb přípustných 
na pozemcích rodinných domů umožní rozvolněnou zástavbu rodinných domů s doplňkovými 
stavbami. Zástavba bude uspořádána rytmicky podél hlavní ulice s přerušením v prostorech 
dvou veřejných prostranství s tím, že ze západního vychází boční ulice severozápadním 
směrem k silnici do Veselské Lhoty. V západní, střední a východní části jsou situovány vždy 
4 rodinné domy v hnízdovém uspořádání. V okolí veřejných prostranství se předpokládá 
umístění občanského vybavení (občerstvení, obchodní prodej, stravování, služby, ...). 
Pomocí regulačních prvků bude vytvořen obdobný charakter území jako v navazující 
stabilizované ploše. 

Základním prostorovým regulativem je stavební čára, vymezující hranici, za kterou je 
možné situovat zástavbu RD v jednotlivých stavebních pozemcích. Části pozemků, 
vymezené jako část pozemku nezastavitelná nadzemními stavbami, jsou převážně 
vymezeny tak, že respektují vzájemné odstupy staveb rodinných domů dle vyhlášky 
268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, v platném znění nebo v rozsahu 
ochranných pásem inženýrských sítí. Takto vymezené plochy mohou být zčásti zastavěny 
doplňkovými stavbami, zpevněny či ponechány v nezpevněném stavu (ozeleněny). 

Výšková regulace je nastavena na max. 12,5 m (dvě nadzemní podlaží a třetí 
nadzemní podlaží řešeno jako podkroví v případě sklonitého zastřešení, v případě plochého 
zastřešení je výšková regulace nastavena na tři nadzemní podlaží). 

Umístění doplňkových staveb (včetně garáží) se připouští pouze v rámci jednotlivých 
stavebních pozemků v souladu s obecně platnou právní úpravou. 
 Veřejná prostranství jsou navržena ve dvou úrovních – jako dvě plochy veřejné 
zeleně navržené přibližně ve třetinách délky plochy ve vzájemné nejmenší vzdálenosti 170 m 
a jako pásy veřejné zeleně dotvářející vlastní uliční prostor. S ohledem na koncepci 
technické infrastruktury se předpokládají jejich zkvalitnění střední (keřovou) a vysokou 
(stromovou) zelení. 

Dopravní obslužnost stavebních pozemků je řešena z navrhované místní 
komunikace, která tvoří hlavní propojení mezi silnicemi III. třídy na západní a na východní 
straně území a stabilizovanou místní komunikací vstupující do území z jihu. 
 Po západní straně řešeného území je navrženo významné pěší propojení k zajištění 
bezkolizní nemotorové dopravy mezi Vysokým Veselím a Veselskou Lhotou. 

Způsob oplocení bude řešen v rámci rozhledových poměrů na místní komunikaci tak, 
aby nedocházelo ke zhoršení rozhledových parametrů navržené komunikace. Výška 
v rozmezí od 0,6 m do 1,5 m, charakter oplocení bude řešen s ohledem na veřejný prostor 
a rozmístění mobiliáře. 
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KAPACITA ÚZEMÍ   

Celková rozloha řešeného území           61 100 m2 

 

Cílové kapacity jednotlivých částí řešeného území, odpovídající stavu v území po 
realizaci záměrů obsažených v této ÚS dle stanovených požadavků a podmínek, včetně 
přehledu ploch v těchto částech vymezených:  

Plochy zastavěné objekty (na stavebních pozemcích)    max. 18 931 m2 

Plochy veřejných prostranství       7 451 m2 

Plochy dopravní infrastruktury – místní komunikace    5 397 m2 

        – významné pěší propojení       544 m2 

         

Přehled navržených stavebních pozemků 

Označení pozemku Rozloha pozemku (m2) 
1 1636 
2 1136 
3 972 
4 942 
5 948 
6 988 
7 732 
8 765 
9 1128 
10 1025 
11 1038 
12 1223 
13 1226 
14 1058 
15 1190 
16 1119 
17 1367 
18 1133 
19 1070 
20 1241 
21 1179 
22 1171 
23 1405 
24 1197 
25 1200 
26 1218 
27 1416 
28 1256 
29 1043 
30 1135 



Vysoké Veselí - lokalita Z1 – Územní studie 
  březen 2014   

 

 

 SURPMO, a.s.,  Projektové středisko Hradec Králové                                                                      8  

 

31 1660 
32 1487 
33 1474 
34 1475 
35 1448 
36 1422 
37 1399 
38 1393 
39 1414 

Stavební pozemky celkem 47 327 
 
 Navržené stavební pozemky v rámci návrhu parcelace vycházejí v maximální možné 
míře ze současného členění pozemků s cílem minimalizace počtu navržených stavebních 
pozemků na současných pozemcích několika vlastníků. V rámci projednávání konceptu byly 
stavební pozemky 17 a 27 vypuštěny, označení těchto pozemků nahradilo označení 
stavebních pozemků 40 a 41 (ve střední části řešeného území), které byly zachovány. 

POŽADAVKY NA UMÍST ĚNÍ A PROSTOROVÉ USPOŘÁDÁNÍ STAVEB  

 Umístění staveb je obecně regulováno v celém řešeném území těmito nástroji 
(regulativy): 

Uliční čára – hranice mezi soukromými, resp. veřejně nepřístupnými pozemky a veřejným 
prostranstvím - je dána hranicí pozemků ve vlastnictví veřejného sektoru, které se v souladu 
se zákonem o obcích považují za veřejně přístupné, s pozemky ve vlastnictví soukromém (či 
veřejného sektoru, avšak veřejně nepřístupnými), případně hranou (stěnou) zástavby či 
oplocením, oddělujícím soukromé pozemky (či veřejného sektoru, avšak veřejně 
nepřístupné) od veřejně přístupných pozemků. 

Stavební čára – vymezuje hranici části pozemku určeného k zastavění stavbou hlavní (RD) 
a polohu výstavby hlavního objemu stavby. Hlavní stavba (RD) musí být umístěna hlavním 
průčelím na této čáře (nebo maximálně 1 m od této čáry směrem dovnitř pozemku), která je 
nejblíže uliční čáře (mimo pozemků č. 2, 3, 12, 13, 24, 25). Umístění hlavní stavby na 
pozemcích č. 2, 3, 12, 13, 24 a 25 musí být koordinováno se zástavbou na okolních 
pozemcích. Před tuto čáru smějí v přiměřeném rozsahu a tvaru vystupovat konstrukce říms, 
balkónů, arkýřů, rizalitů apod. Vytváří nezastavitelný prostor předzahrádek a místo pro 
případné odstavení a parkování automobilů před areálem hlavní stavby, případně uvnitř 
areálu. Garáž musí být umístěna za hlavním objektem, nebo maximálně na jeho úrovni. 

Část pozemku nezastavitelná nadzemními stavbami – část stavebního pozemku, kterou 
nelze zastavět nadzemní částí stavby hlavní – rodinného domu. Umístění staveb 
doplňkových ke stavbě hlavní, souvisejících s bydlením nebo podmiňujících bydlení podléhá 
požadavkům obecně platných právních předpisů. 

Vzájemné odstupy staveb - řídí se příslušnými ustanoveními vyhlášky č. 501/2006 Sb., 
o obecných požadavcích na využívání území, v platném znění. 

 Stanovení způsobu využití a prostorového uspořádání staveb pro jednotlivé části 
řešeného území se zpřesňuje takto: 

Stavební pozemky jsou určeny pro: 

Hlavní využití:    -   bydlení v rodinných domech. 

Přípustné využití: -   občanské vybavení (vzdělávání a výchova, sociální služby, péče 
o rodinu, zdravotní služby, kultura, ochrana obyvatelstva, 
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obchodní prodej do 200 m2 prodejní plochy, tělovýchova a sport, 
ubytování, stravování, služby) nerušící hlavní využití, 

- technická a dopravní infrastruktura související s hlavním 
nebo přípustným využitím a liniové stavby veřejné technické 
infrastruktury, 

- zeleň. 

Výstavba staveb pro rodinnou rekreaci se v řešeném území s ohledem na jeho charakter 
a lokalizaci na území města nepředpokládá. 

 

Mírou využití (zastavění) dle ÚP se rozumí poměr mezi stavebně zpevněnou částí 
stavebního pozemku (stavba hlavní, stavby doplňkové, dvorky či nádvoří, vjezdy, chodníky 
apod.) a částí stavebního pozemku ponechanou v nezpevněném stavu (předzahrádky, 
zahrady apod.). Míra využití (zastavění) je v ÚP stanovena pro celou vymezenou plochu i pro 
každou z ní oddělenou část (jednotlivé stavební pozemky). Vztahuje se na stavební pozemky 
způsobu využití BI, nikoliv na pozemky pro dopravní infrastrukturu či pro veřejná prostranství 
nebo vodní plochy. Stanovený poměr znamená, že z každého stavebního pozemku je možno 
nejvýše 40 % výměry zastavět či zpevnit a nejméně 60 % je nutno ponechat v nezpevněném 
stavu. V řešené ploše je vymezeno 39 stavebních pozemků od 732 m2 do 1 660 m2 
v celkové rozloze 47 327 m2. V průměru je možno zastavět a zpevnit cca 485 m2 na 
1 stavební pozemek (od cca 293 m2 do 664 m2). 

Výšková hladina zástavby se stanovuje jako rozdíl nadmořských výšek nejvyššího bodu 
stavby a nejníže položeného místa průniku jejich konstrukcí úrovní rostlého (neupraveného) 
terénu a činí 12,5 m. Umožňuje tak s ohledem na svažitost terénu a dispoziční řešení 
výstavbu staveb hlavních o 2NP se 3. NP v podkroví při sklonitém zastřešení nebo o 3NP při 
plochém zastřešení. 
 
 

KONCEPCE DOPRAVY VČETNĚ DOPRAVY V KLIDU  

Lokalita Z1 navrhované převážně obytné zástavby se rozkládá na severním okraji 
současné zástavby města rozložené mezi silnicemi III/32744 a III/32748. Dopravní obsluha 
tohoto území je vázána na navrhovanou místní obslužnou komunikaci, která propojuje obě 
jmenované silnice III. třídy. Ve východní části od silnice III/32748 je využíváno stávající ulice 
Dlouhé. Propojení se stávající zástavbou je umožněno stávající ulicí Krátkou do ulice Na 
Vinici a pěším propojením na západním okraji navazujícím na ulici Dr. Zimermana. Prostor 
navrhovaných místních komunikací je uvažován v minimální šíři 8 m, resp. 10 m a zahrnuje 
hlavní i přidružený dopravní prostor. Komunikace jsou uvažovány ve formě dopravně 
zklidněných komunikací, tedy funkční třídy C a D – obousměrné o celkové šířce 4,5 m 
určené pro motorovou i nemotorovou dopravu, a to kromě východní a severní strany 
východního veřejného prostranství, kde jsou stavební pozemky napojeny obslužnou 
komunikací šířky 3 m (s obratištěm v místě křížení). 

Odstavování vozidel bude v souladu s ÚP města zásadně řešeno v rámci jednotlivých 
stavebních pozemků, a to jak potřebný počet odstavných a parkovacích míst (tedy 
i garážových stání), tak potřebný počet míst pro návštěvy (případně hosty u budov 
s občanským vybavením). Vymezené manipulační plochy pro potřeby vozidel složek IZS, 
v krizových situacích, jsou situovány na veřejných prostranstvích s napojením na 
obousměrné komunikace. 

Významné pěší propojení Vysokého Veselí a Veselské Lhoty, navržené po západní 
straně řešeného území, které zpřístupňuje prostor nově navržených ulic od západu, má šířku 
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3 m a je rovněž obklopeno pásy veřejné zeleně (na východní straně ke stavebním 
pozemkům v šířce 1 m). 

KONCEPCE INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ  

VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ 

 Vzdálenost vodovodních řadů a splaškových kanalizačních stok od ostatních 
inženýrských sítí v souběhu bude minimálně 1 m a při vzájemném křížení s ostatními sítěmi 
technického vybavení budou dodrženy minimální vzdálenosti, dané ČSN 73 60 05 
(Prostorové uspořádání technického vybavení).  

ZÁSOBOVÁNÍ PITNOU VODOU 

 Město Vysoké Veselí je zásobováno pitnou vodou z vlastních zdrojů ležících mimo 
území města. Vodní zdroje – studny S1, S2, S3, S4 mají vydatnost celkem  max.  3,1l/s,  
max. 45 000 m3/rok. Platnost  povolení k odběru podzemních vod ze studní v k.ú. Sběř, k.ú. 
Velešice je stanovena do 31.12. 2023. Z čerpací stanice do vodojemu je výtlačný řad DN 100 
mm. Hlavní zásobní řad z vodojemu do vodovodní sítě je DN 110 mm,  zásobní řady mají 
profily DN 60, 80, 100, 110 mm. Celková délka vodovodního systému města je 9,626 km 
(délka vodovodní sítě dle PRVK Kk je 10,79 km).  Dle PRVK Kk množství vody ve zdrojích je 
pro stávající i výhledový počet obyvatel města dostatečné, včetně zajištění vyhovující kvality 
vody. 

Bilanční údaje – PRVK Kk: Vysoké Veselí + Veselská Lhota 

Rok         2015 

počet všech zásobených obyvatel celkem    832 

průměrná denní potřeba Q m3/d     97,1 

maximální denní potřeba Qmax m
3/d     145,7 = 1,69 l/s. 

Bilance lokality Z1  

počet obyvatel  39 RD x 4 = max. 156 obyv. 

průměrná denní potřeba Qp = 156 x 120 l/ob.den = 18,72 m3/d 

maximální denní potřeba Qdmax = 18,72 x 1,5 = 28,08 m3/d = 0,32 l/s 

 

celkový nárok na vydatnost vodních zdrojů 1,69 + 0,32 = 2,01 l/s 

 

Lokalita Z1 bude napojena na stávající vodovodní síť a zaokruhována. Místa napojení 
jsou čtyři. Tři ve východní části a jedno v západní části, kde je navrženo napojení na stávající 
vodovodní řad Vysoké Veselí – Veselská Lhota pomocí automatické tlakové stanice pro 
udržení konstantního tlaku a průtoku. 

Na zdroji pitné vody je realizována čerpací stranice, která čerpá vodu do zemního 
vodojemu „Kákovice“ 2 x 50 m3, dno 272,50 m n.m. Kóty terénu v lokalitě Z1 se pohybují 
v rozmezí 248 – 260 m n.m. Hydrostatický tlak je 0,24 Mpa – 0,125 Mpa. Hydrodynamický 
tlak bude nižší o tlakové ztráty. Navrhujeme proto pro celou lokalitu a část stávající zástavby 
zesilovací stanici tlaku osazenou na vodovodní síti umístěné mimo řešené území lokality Z1. 
Tato zesilovací stanice by měla zvýšit tlak v síti jak pro část stávající zástavby, tak pro 
lokalitu Z1 a další lokalitu Z2, na hodnoty 0,4 – 0,6 Mpa (vyšší tlakové pásmo). 

 V lokalitě Z1 bude vodovodní síť provedena dle příslušné ČSN. Bude opatřena 
funkčním identifikačním vodičem s elektrotvarovkami pro spoje, odbočení hydrantů nebo 
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vzdušníků a pro lomy na potrubí. S ohledem na požární zabezpečení a provozní potřeby 
bude opatřena podzemními hydranty. Při zpracování projektu musí být respektována ČSN 75 
5411 Vodovodní přípojky, ČSN 75 5401 Navrhování vodovodního potrubí, ČSN 73 6005 
Prostorové uspořádání sítí technického vybavení, zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech 
a kanalizacích pro veřejnou potřebu, ve znění pozdějších předpisů a další platné právní 
předpisy, včetně požadavků provozovatele vodovodní sítě. 

Nouzové zásobování obyvatelstva pitnou vodou bude zajištěno dovozem cisternami 
ze zdrojů nepostižených havárií a doplněno balenou vodou. S dovozem cisternami se 
uvažuje obvykle ze vzdálenosti do 15 km. U objektů s vlastní studní bude voda z nich použita 
pouze jako užitková. 

 

Ochranná pásma 

Dle zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu, je 
v Hlavě VI, § 23, odst. 3 uvedeno u potrubí do 500 mm průměru včetně  ochranné pásmo 
vymezené vodorovnou vzdáleností od vnějšího líce stěny potrubí 1,5 m, u potrubí nad 
průměr 500 mm 2,5 m. 

Poznámka: výjimku z ochranného pásma může povolit v odůvodněných případech 
vodoprávní úřad. 

Požární zabezpe čení 

Zabezpečení požární vodou je pomocí požárních hydrantů osazených na vodovodní 
síti a z odběrných míst z požárních nádrží, vodních ploch a místních vodních toků. V lokalitě 
Z1 bude využito podzemních hydrantů na vodovodní síti, případně i retenčních nádrží pro 
akumulaci dešťových vod (viz dále). Zajištění bude dle ČSN 730873 Požární bezpečnost 
staveb – zásobování požární vodou a ČSN 752411 Zdroje požární vody. Přístupové 
komunikace musí splňovat požadavky na vjezd požárních vozidel v souladu s ČSN 730802, 
ČSN 730804 a § 2 odst. d) vyhlášky č. 23/2008 Sb. 

ZNEŠKODŇOVÁNÍ ODPADNÍCH VOD 

Vysoké Veselí má realizovánu jednotnou kanalizační soustavu včetně centrální 
čistírny odpadních vod (ČOV). Celková délka kanalizační sítě je 3,4 km. 

 Veselská Lhota soustavnou kanalizační síť nemá, odpadní vody jsou zneškodňovány 
v v čistících zařízeních a bezodtokových jímkách. 

 Na kanalizaci je napojeno 625 obyvatel. Dle PRVK Kk k roku 2015 je uvažováno 
s napojením 680 obyvatel části Vysoké Veselí a s napojením Veselské Lhoty na kanalizaci 
Vysokého Veselí realizací jednotné kanalizace v délce 1,5 km a tím na stávající ČOV. 
Kanalizační síť je jednotného typu a bude realizována, dle ČSN 756101 Stokové sítě 
a kanalizační přípojky a ČSN 736005 Prostorové uspořádání sítí ve znění pozdějších 
předpisů. 

 Kapacita ČOV je 172,40 m3/den, 900 EO – dle PRVK Kk má kapacitu vyhovující i do 
budoucna pro navrhované záměry.  Výhledově bylo uvažováno s napojením obcí: Volanice, 
Velešice, Sběř a Hrobičany. Po konzultaci s VOS a.s. Jičín při zpracování ÚP Vysoké Veselí 
dle posledních dohod není uvažováno s napojením obce Volanice oproti záměrům PRVK Kk.  
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Pro lokalitu Z1 je navrhována oddílná kanaliza ční síť:  

KANALIZACE SPLAŠKOVÁ 

 Splašková kanalizace bude zakončena na ČOV. Odkanalizování jednotlivých 
pozemků ve východní části řešeného území (dle svažitosti terénu) bude svedeno do stávající 
kanalizace. Odkanalizování pozemků v západní části řešeného území (dle svažitosti terénu) 
bude řešeno svedením do nově zbudovaného hlavního kanalizačního sběrače mezi 
Veselskou Lhotou a Vysokým Veselím. Předem bude posouzena kapacita akumulace 
stávající čerpací stanice odpadních vod pro plánovanou zástavbu. Návrh materiálu bude 
vyhovovat především kvalitě odváděných vod a hydrotechnickým výpočtům. Při zpracování 
projektu musí být respektovány rovněž ČSN EN 1852 -1, ČSN EN 1401-1, ČSN EN 124 
Poklopy a vtokové mříže  a ČSN 756909 Zkoušky vodotěsnosti stok. 

Bilance množství splaškových vod 
 
Množství odpadních vod  18,72 m3/den = 0,22 l/s 
Max. odtok    18,72 x 4,4 = 82,37 m3/den = 0,96 l/s 
 
Znečišt ění odpadních vod 
 
V ukazateli BSK5 
Na 1 EO    60 g/den 
Pro 156 EO    156 x 60 = 9,36 kg/den 
V ukazateli NL 
Na 1 EO    55 g/den 
 
Pro 156 EO    156 x 55 = 8,58 kg/den  
 
KANALIZACE DEŠŤOVÁ 

 Bude provedeno posouzení možného zasakování v území. Pokud posouzení prokáže 
nemožnost nebo nedostatečnost dešťovou vodu v místě zasakovat, budou dešťové vody 
svedeny do retenčních nádrží min. velikosti aktivního prostoru 5 m3 umístěných na každém 
jednotlivém pozemku budoucího stavebníka a velkoprostorových retenčních nádrží A, B, C 
a D umístěných v plochách veřejných prostranství. V případě jejich naplnění budou dešťové 
vody vypouštěny do vod povrchových. Vypouštění přebytečné dešťové vody bude zajišťovat 
kanalizace dešťová za podmínky souhlasu správce vodoteče, a to řeky Cidliny v maximálním 
celkovém množství 50 l/s. 
 
Varianta reten ční nádrže  
 

Z hlediska možnosti nevhodných vsakovacích podmínek v lokalitě je navrženo 
zajištění přívalové vody pomocí dešťové kanalizace a retenčních nádrží. Celé řešené území 
je rozděleno na 4 sektory – Sektor A, Sektor B, Sektor C a Sektor D.  

Sektor A je ve východní části. Odtud budou dešťové vody přečerpávány dešťovou 
kanalizací do RN A+B a následně vypouštěny do řeky Cidliny. Sektor B je navržen pro 
centrální část s odváděním dešťových vod severním směrem až k silnici na Veselskou Lhotu, 
kde je navržena retenční nádrž RN A+B. Odtud podél silnice bude vedeno potrubí směrem 
k Vysokému Veselí s napojením do toku Cidliny. 

Sektor C se nachází v západní části lokality, kde jednotlivé parcely budou napojeny 
dešťovou kanalizací svedenou do retenční nádrže RN C+D a odtud do vodního toku Cidlina.  

 Sektor D zahrnuje stavební pozemky 18, 20, 21, 22. Tato sběrná větev dešťové 
kanalizace bude vyústěna do navržené retenční nádrže RN C+D a následně přepadem 
vypouštěna do vodního toku Cidlina. 
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Bilance množství srážkových vod 
 

Pro navrhovanou náhradní srážku  i 15 é 143 l/s.ha 
 
Sektor A 
     Plocha  koeficient  průtok 
1. zpevněné plochy RD  7 232,30 m2 0,9     93,08 l/s 
2. komunikace   2 153,50 m2 0,8     24,64 l/s 
3. zeleň             13 433,00 m2 0,15     28,81 l/s 
celkem          146,52 l/s 
 
Sektor B 
     Plocha  koeficient  průtok 
1. zpevněné plochy RD  8 884,00 m2 0,9   114,34 l/s 
2. komunikace                529,75 m2 0,8      6,06 l/s 
3. zeleň    8 103,00 m2 0,15    17,38 l/s 
celkem          137,78 l/s 
 
Sektor C 
     Plocha  koeficient  průtok 
1. zpevněné plochy RD  3 799,00 m2 0,9   48,89 l/s 
2. komunikace   1 076,75 m2 0,8   12,32 l/s 
3. zeleň             11 544,00 m2 0,15   24,76 l/s 
celkem          85,97 l/s 
 
 
Sektor D 
     Plocha  koeficient  průtok 
1. zpevněné plochy RD  2 014,10 m2 0,9   25,92 l/s 
2. komunikace      547,30 m2 0,8              6,26 l/s 
3. zeleň             3 441,00  m2 0,15       7,38 l/s 
celkem          39,56 l/s 
 
 
Roční bilance srážkových vod – srážky 632 mm za rok 
 
     Plocha  koeficient  průtok 
Sektor A    9 385,80 m2 0,83   4 923,40 m3/r 
Sektor B             9 413,75 m2 0,88   5 235,61 m3/r 
Sektor C    4 875,75 m2 0,87   2 680,88 m3/r 
Sektor D    2 561,40 m2 0,86   1 391,95 m3/r 
 

 

Návrh retenčních nádrží v jednotlivých sektorech 

(za předpokladu umístění vlastních RN pro jednotlivé RD o velikosti 5 m3) 

Sektor A 

Celková plocha sektoru A    16 820,2 m2 
navrhovaná srážka i15e´    143 l/s.ha 
množství dešťové vody    240,5 m3 
počet RD v sektoru     13 
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objem vlastní RN pro RD    5 m3 
množství dešťové vody zadržené RN u RD  65 m3 
objem srážkových vod Sektoru A  240,5 m3 - 65 m3= 175,5 m3 
 

Sektor B 

Celková plocha sektoru B    28 137 m2 
navrhovaná srážka i15e´    143 l/s.ha 
množství dešťové vody    402,4 m3 
počet RD v sektoru     17 
objem vlastní RN pro RD    5 m3 
množství dešťové vody zadržené RN u RD  85 m3 
objem  srážkových vod Sektoru B    402,5 m3 - 85 m3= 317,4 m3 
NÁVRH retenční nádrže sektorů A a B (RN A+B) 
navrhovaná hloubka RN A+B    1,5 m 
návrh  RN A+B     17 m x 20 m x 1,5 m o objemu V= 510 m3 
 

Pro odvod srážkové vody, pomocí dešťové kanalizace, ze Sektoru A byla navržena 
čerpací stanice (ČS). Napojení čerpací stanice na dešťovou kanalizaci v Sektoru B bude 
provedeno pomocí výtlačného potrubí s napojením na jihovýchodní větev dešťové 
kanalizace Sektoru B. Celkový odvod srážkových vod z obou sektorů (Sektoru A a Sektoru 
B) bude vyústěn do navržené retenční nádrže RN A+B o objemu 510 m3. Odtud bude 
přepadem srážková voda v množství 36,5 l/s odváděna do vodního toku Cidlina 
v jihozápadní části řešeného území s regulovaným maximálním součtovým odtokem i z RN 
C+D v množství 50 l/s. 
 
Sektor C 

Celková plocha sektoru C    10 842 m2 
navrhovaná srážka i15e´    143 l/s.ha 
množství dešťové vody    155 m3 
počet RD v sektoru     7 
objem vlastní RN pro RD    5 m3 
množství dešťové vody zadržené RN u RD  35 m3 
objem srážkových vod Sektoru C  155 m3 - 35 m3= 120 m3 
 
Sektor D 

Celková plocha sektoru D    6 002 m2 
navrhovaná srážka i15e´    143 l/s.ha 
množství dešťové vody    85,8 m3 
počet RD v sektoru     4 
objem vlastní RN pro RD    5 m3 
množství dešťové vody zadržené RN u RD  20 m3 
objem srážkových vod Sektoru D  85,8 m3 - 20 m3= 65,8 m3 
 
NÁVRH retenční nádrže sektorů C a D (RN C+D) 
navrhovaná hloubka RN C+D   1,5 m 
návrh RN C+D   25 m x 5 m x 1,5 m o objemu V = 187,5 m3 
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Pro odvod srážkové vody, pomocí dešťové kanalizace, ze Sektorů C a D byla 
navržena dešťová kanalizace, která je vyústěna do retenční nádrže RN C+D o objemu 187,5 
m3. Odtud bude přepadem  srážková voda odváděna v množství 13,5 l/s do vodního toku 
Cidlina v jihozápadní části řešeného území s regulovaným maximálním součtovým odtokem i 
z RN A+B v množství 50 l/s. 
 

Retenční nádrže s vymezeným prostorem (tzv. podzemní uzavřené nádrže) jsou 
navrženy pro transformaci přívalového deště a po jeho průchodu umožní řízené 
vyprazdňování zásobního prostoru až po jeho dno. Aktivní hloubka zásobního prostoru je 
navržena v obou případech 1,5 m.  
 
Varianta zasakování  

 V případě prokázání vhodných podmínek pro zasakování srážkových vod budou 
veškeré srážkové vody zasakovány na příslušných stavebních pozemcích, srážkové vody 
z veřejných prostranství budou zasakovány v nezpevněných plochách veřejných 
prostranství. Dle podmínek prostorového uspořádání, stanovených platným ÚP Vysoké 
Veselí, totiž musí 60 % plochy řešeného území zůstat nezastavěno a nezpevněno. 
 
Ochranná pásma 
 

Dle zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu, je 
v Hlavě VI, § 23, odst. 3 uvedeno u potrubí do 500 mm průměru včetně  ochranné pásmo 
vymezené vodorovnou vzdáleností od vnějšího líce stěny potrubí 1,5 m, u potrubí nad 
průměr 500 mm 2,5 m. 
 
 

ELEKTROENERGETIKA 

           Z hlediska zajištění dodávky el. energie lze u navrhované výstavby 39 RD 
předpokládat běžný bytový odběr vzhledem k tomu, že ve městě Vysoké Veselí je 
realizováno dvoucestné zásobování energiemi (elektřina a zemní plyn).  Elektrické vytápění   
u navrhované výstavby se nepředpokládá. Očekávaný soudobý el. příkon jednoho RD  
s  vybavením zaměřeným na el. spotřebiče je předpokládán ve výši 2,3 kW/RD. To 
znamená,  že navrhovaná výstavba RD si vyžádá zajištění el. příkonu ve výši cca 100 kW 
nesoudobě. 

            Zajištění el. příkonu pro navrhovanou výstavbu RD bude řešeno ze stávající TS 464 
situované na východní straně města a pro zajištění severní části  navrhované výstavby 
z nové el. stanice T2 (dle ÚP) situované na jižním okraji  Veselské Lhoty.  

             Rozvojovou plochou Z1 prochází nadzemní vedení VN, které výrazně omezuje 
navrhovanou výstavbu. Zmíněné vedení VN zásobuje el. energií stávající TS 203, TS 17 
a TS 159, které zásobují podstatnou část odběru Vysokého Veselí.  Pro uvolnění rozvojové 
plochy Z1 bude  vedení VN zrušeno v  úseku od odbočení až po  napojení na VN vedení 
v prostoru u TS 203.  Délka zrušeného vedení VN cca 600 m.  Pro zajištění zásobování výše 
uvedených TS bude provedena realizace nového vedení VN v trase procházející severně 
mimo prostor navrhované výstavby a napojena na vedení VN k TS 159. Délka přeložky cca  
0,9 km.   

              Navrhovaný rozvod systému NN v prostoru výstavby RD bude proveden zemním 
kabelovým vedením. Z estetického hlediska se doporučuje soustředit kabelové přípojkové 
skříně  s elektroměrovými rozvaděči,  případně plynoměrovými skříněmi (HUP) do jednoho 
zděného pilíře.      
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Ochranná pásma elektrizační soustavy 

              Dle zákona č. 458/2000, Sb. ze dne 28. listopadu 2000, o podmínkách podnikání 
a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů 
(energetický zákon), s platností od 1. 1. 2001, dle § 46 a v souladu s § 98, odst. 2, který 
potvrzuje platnost dosavadních právních předpisů určujících ochranná pásma dle zákona 
č. 79/1957 a zákona č. 222/1994 Sb., § 19 (s účinností od 1. 1. 1995) jsou pro zařízení 
v elektroenergetice platná následující ochranná pásma. 

                        Zařízení   Dle zákona  
   č. 79/1957 
       

  Dle zákona 
  č. 222/1994 
     

  Dle zákona  
  č.458/2000 
                

nadzemní vedení do 35 kV- vodiče bez izolace 10 7 7 
podzemní kabelové vedení do 110 kV, vč. 
měřicí  a zabezpečovací techniky 

 
1 

 
1 

 
1 

elektrické stanice 30 20 - 
stožárové el. stanice nad 1 kV do 52 kV 10 7 7 
zděné elektrické stanice s převodem  do 52 kV - - 2 

Uvedené vzdálenosti jsou v metrech od krajního vodiče u nadzemních vedení na obě 
strany. Ochranné pásmo pro podzemní vedení elektrizační soustavy do 110 kV včetně 
vedení řídicí, měřicí a zabezpečovací techniky činí 1 m po obou stranách krajního kabelu.  
 

TELEKOMUNIKACE, DATOVÉ SÍT Ě 

 Zájmový prostor výstavby je dotčen průchodem dálkových telekomunikačních kabelů. 
Dle územně analytických podkladů procházejí řešeným územím dálkové telekomunikační 
kabely podél silnic v trase Jičín – Vysoké Veselí – Hořice v Podkrkonoší.  Průběh kabelové 
trasy   se dotýká navrhované   lokality Z1, a to parcel v severozápadní části   (18, 19, 20, 24, 
30), ve východní části zmíněné lokality parcel číslo 1, 4, a 5. Vzhledem k této skutečnosti je 
nutné dodržet ochranné pásmo od telekomunikačního vedení nebo realizovat navržené 
přeložení – viz výkr. B.3.  

Zákon č. 127/2005 Sb. určuje ochranné pásmo pro dálková kabelová vedení na 1,5 m 
na obě strany od krajních vedení. Před zahájením všech zemních prací je nutné si vyžádat 
stanovisko od Telefónica O2 Czech Republic, a.s.  
 

PLYNÁRENSTVÍ 

Území řešené ÚS Vysoké Veselí – lokalita Z1 je zásobováno systémem STL 
plynovodu napojeného na kostru STL města Vysoké Veselí. Stabilizované plynovody jsou 
vedeny jihovýchodní částí ulicemi Krátká, Dlouhá – z této větve je řešeno napojení 
stavebních pozemků 1 – 15, 17, 27, 37 - 39. Současné vedení v této části řešeného území 
v ulici Dlouhé bude přeloženo do navržené nízké zeleně podél navržené místní komunikace. 
Na současné vedení středotlakého plynovodu v jihozápadní části v zájmovém území podél 
silnice III/32744, pokračující do k.ú. Veselská Lhota, je napojena nová větev vedená 
v navržené nízké zeleni podél navržené místní komunikace. Tato větev je řešena jako 
páteřní pro napojení stavebních pozemků 16, 18 – 26, 28 - 36 pomocí přípojek. 

Z obou navržených páteřních větví lze předpokládat budoucí napojení lokalit 
územních rezerv (R1 a R2). 
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KONCEPCE ZELENĚ 

Platný ÚP Vysoké Veselí vymezuje plochy systému sídelní zeleně za účelem zajištění 
podmínek pro zachování a rozvoj zeleně v zastavěném území a zastavitelných plochách. Do 
systému sídelní zeleně v řešeném a zájmovém území zahrnuje plochy veřejných prostranství 
– veřejná zeleň (ZV). Stanovuje pro území řešené ÚS základní úkoly pro řešení ploch 
veřejných prostranství a uliční a veřejnou zeleň.   

Předkládaný návrh vychází rovněž ze znalosti stavu zeleně v sousedních 
stabilizovaných plochách v rámci ZÚ. 

Plochy sídelní zeleně se v lokalitě Z1 samostatně vymezují jako plochy veřejných 
prostranství, na kterých se navrhuje realizace jak nízké, tak i střední a vysoké zeleně, a to 
v koordinaci s navrženou technickou infrastrukturou. 

Je předpoklad, že plochy zeleně (nízké, střední a vysoké) vzniknou i na soukromých 
pozemcích jednotlivých vlastníků, a to buď jako součást projektu stavby nebo budou 
realizovány individuálně jako zahrady a předzahrádky, a to na min. 60 % plochy jednotlivých 
stavebních pozemků – tedy v celkové rozloze cca 28 396 m2. 

 

 
   

  

 


