
ÚS TVRDONICE – PADĚLKY -  KONCEPT 

 

SCHEMA ŘEŠENÉHO ÚZEMÍ 

 

 

 

VLASTNICKÉ POMĚRY V ÚZEMÍ 

KATASTRÁLNÍ MAPA 

  
zeleně vybarvené = obecní pozemky 

žlutě vybarvené = pozemky soukromých vlastníků 

 



 

VLASTNICKÉ POMĚRY V ÚZEMÍ 

POZEMKOVÝ KATASTR 

 

 

Šířka pozemků je 6-7m 

 



Koncept studie vymezuje veřejná prostranství a komunikace různě ve 3 variantách.  

 

Všechny varianty mají společné hlavní komunikační osy a přibližnou polohu umístění 

veřejného prostranství (okolo vrtu). 

 

 

Dále koncept studie obsahuje návrh nové parcelace, regulační stavební čáry, 

orientační umístění nových rodinných domů a garáží – tyto návrhy se ve  variantách 

liší.  

S ohledem na malou šířku a tvar původních parcel je třeba počítat s tím, že je nelze 

vůbec respektovat a celé území bude nutné zcela přeparcelovat. 

Ve  variantách nejsou řešena parkoviště a chodníky - u vybrané varianty budou 

dopracovány a případně provedeny další drobné úpravy. 

 

Způsob zástavby jednotlivých bloků ve variantách lze do jisté míry kombinovat. 

 

Společné prvky pro všechny varianty:  

 veřejná prostranství pro zeleň (požadavek 6150m2) 

 šířka veřejných prostranství pro komunikace je 10m a 8m 

 šířka komunikací je 5,5m a 3,5m 

 domy ve velikosti 13x9 m a 12x12 m 

 min. 2 parkovací místa na pozemku vlastníka  

 počítá se s umístěním energeticky pasivních domů 



 

Varianta 1  

 

Nová parcelace 

 

 

 

Počet RD ve variantě 1 

samostatně stojících  47 

dvojdomů    10 

řadových    21 

celkem     78 

 

délka nových komunikací 960 m 

přibližná délka komunikace a sítí veřejné infrastruktury připadající na 1 RD: 12,3 m 



 

Varianta 2  

 

Nová parcelace 

 

 

 

Počet RD ve variantě 2 

samostatně stojících  58 

dvojdomů    12 

řadových    9 

celkem    79  

 

délka nových komunikací 1100 m 

přibližná délka komunikace a sítí veřejné infrastruktury připadající na 1 RD: 13,92 m 



Varianta 3  

 

Nová parcelace 

 

 

Počet RD ve variantě 3 

samostatně stojících  55 

dvojdomů    18 

řadových    6 

celkem    79  

 

délka nových komunikací 950 m 

přibližná délka komunikace a sítí veřejné infrastruktury připadající na 1 RD: 12,0 m 



 

Doplnění konceptu dle požadavku ZO: 

Varianta 4a  

 

Nová parcelace 

 

 

Počet RD ve variantě 4a 

samostatně stojících  63 

dvojdomů    2 

řadových    0 

celkem     66 

 

délka nových komunikací 840 m 

přibližná délka komunikace a sítí veřejné infrastruktury připadající na 1 RD: 12,7 m 

 

POZOR: V této variantě není zachovaná tradiční ulicová zástavba a jsou vymezeny 

pozemky větší, než bylo uvedeno v zadání, také počet domů je menší, než bylo 

požadováno (nevychází 2 pozemky na 1 vlastníka). 



Varianta 4b  

 

Nová parcelace 

 

 

Počet RD ve variantě 4b 

samostatně stojících  48 

dvojdomů    25 

řadových    0 

celkem     71 

 

délka nových komunikací 840 m 

přibližná délka komunikace a sítí veřejné infrastruktury připadající na 1 RD: 11,8 m 

 

POZOR: V této variantě není dodržen požadavek ZO na šířku parcel 20m.  

U řadových RD je jen 15m. 



 

Doplnění konceptu dle závěrů z jednání s vlastníky: 

Varianta 5  

 

Nová parcelace 

  

 

Počet RD ve variantě 5 

samostatně stojících  58 

řadových (řetězových) 12 

celkem     70 

 

délka nových komunikací 1005m 

přibližná délka komunikace a sítí veřejné infrastruktury připadající na 1 RD: 14,3 m 

 

Tato varianta reaguje na požadavky uplatněné při veřejném projednání.  



Další komunikaci v severojižním směru nelze umístit, protože vychází v místě sondy. 

Komunikace kolmá k ul. Nová je navržena v místě pozemku státu. 

Návrh zohledňuje polohu vodovodu i sdělovacích kabelů vedoucích při ulici Nové. 

Velikost navrhovaného parku je zmenšena a do ploch zeleně jsou započítány i plochy 

na ul. Nové. 

Na ulici Nové vymezuje několik velkých pozemků určených pro stávající vlastníky. 

Nová (šikmá) komunikace vedoucí od jihu směrem k navrhovanému parku vytváří 

průhledovou osu na věž kostela. 

 

Varianta 5 – porovnání se současnými vlastnickými vztahy 

 

 

Legenda: 

- světle zelená pozemky Obce Tvrdonice 

- tmavě zeleně pozemky státu 

- žlutě pozemky jednotlivých drobných vlastníků 

- modře Křenovští 

- růžově Říhovi 

- oranžově Balgovi 



Schéma odkanalizování:  

 

Vzhledem k terénní konfiguraci bude odkanalizování celého území trochu problém, 

který bude nutné řešit umístěním čerpací stanice kanalizace a z ní výtlakem do 

gravitační stoky, s napojením do stávající kanalizace na ulici Kostické. 

Čerpací stanici navrhujeme umístit mimo řešené území, v prostoru územní rezervy R3 

(v následujících obrázcích je ČS zakreslena jako hnědý trojúhelník). Toto umístění 

umožní výhledové napojení dalších rodinných domů z plochy územní rezervy R3 a má 

i další výhody. 

 

Varianta 1 Varianta 2 

  

Varianta 4 Varianta 5 

 
 

 


