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A/ IDENTIFIKAČNÍ ČÁST STUDIE STAVBY

A1/ ZÁKLADNÍ ÚDAJE A DOKLADY O OBJEDNATELI
ÚDAJE O STAVBĚ

Název projektu:
Místo stavby :
Katastrální území :
Parcelní číslo :
Charakter stavby :
ÚDAJE INVESTORA

Stavebník:
Adresa :
Zastupoováním pověřen:

Telefon:
E-mail:
Web:

A3/ CHARAKTER ÚZEMÍ A STAVBY

Integrovaný plán rozvoje města Chrudim – Lokalita Fibichova
Město Chrudim
Chrudim 654299
různá
Rekonstrukce, terénní a stavební úpravy parteru
Město Chrudim
Resslovo náměstí 77, Chrudim 537 16
Ing. Petr Kopecký, vedoucí odboru územního plánu a
regionálního rozvoje
IČ:
00270211
DIČ: (není plátce DPH)
+469 657 111
podatelna@chrudim-city.cz
http://www.chrudim-city.cz

Řešené území tzv. lokality Fibichova představuje souhrn mnoha parcel, jejichž grafické
zobrazení na základě katastrální a technické mapy je součástí výkresové části urbanistické
studie. Řešené území se nachází jihozápadně od historického jádra města Chrudimi, a je
vymezeno následujícími ulicemi a objekty:
- Na severovýchodě – Palackého třídou – sběrnou komunikací I/37
- Na jihovýchodě – ulicí Škroupova ke křižovatce ČS.Armády
- Na jihozápadě – ulicí ČS.Armády ke křižovatce Škroupova
- Severozápadě – předprostorem polikliniky a ulicí Fibichova
V současnosti je dle platného územního plánu území využíváno částečně jako dopravní
plochy a komunikace, dále jako plochy nízkopodlažní a vysokopodlažní bytové zástavby,
plochy sportu a rekreace (sportovní hřiště). Řešené plochy se nacházejí částečně
v inundačním území.
A4/ SPOLUPRACUJÍCÍ PROFESE
Ing. Jan Špilar – doprava
Ing.Šárka Svobodová – požární bezpečnost staveb
Blanka Slancová – zeleň
Roman Polišenský - rozpočty

A2/ ÚDAJE A DOKLADY O PROJEKTANTOVI
PROJEKTANT – CELKOVÁ KOORDINACE

Zastupováním pověřen:
IČ:
DIČ:
Telefon :
E-mail :
Web:

DELTAPLAN, s.r.o.
Jankovcova 57
170 00 Praha 7
Ing.Pavel Štěpán - jednatel
15889866
CZ15889866
+ 234 602 713
deltaplan@deltaplan.cz
http://www.deltaplan.cz

PROJEKTANT – ARCHITEKTONICKÉ ŘEŠENÍ

IČ :
DIČ:
Telefon :
E-mail :
Web:
Autorizovaná osoba:
Autorský tým:

FAM architekti s.r.o
Přístavní 1341/5
170 00 Praha 7
27368688
CZ27368688
+420 242 486 208, +420 776 629 571
atelier@famarchitekti.cz
http://www.famarchitekti.cz

Ing.arch.MgA,Pavel Nasadil – autorizovaný architekt
číslo autorizace 03571, jednatel společnosti
Ing.arch.MgA.Jan Horký
Ing.arch.MgA. Pavel Nasadil
Ing.arch. Tomáš Straka
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A5/ PRŮZKUMY A MĚŘENÍ
- snímek katastrální mapy 1:1000
- technická mapa části města Chrudim – digitální podoba
- rekognoskace skutečného stavu městského parteru a komunikací
- rekognoskace stavu zeleně
Projektant doporučuje do dalšího stupně zpracování dokumentace tyto průzkumy a měření:
- geodetické zaměření stavby výškopisné a polohopisné
- dendrologický průzkum stávajících dřevin
- zjištění stavu inženýrkých sítí u správců a vlastníků s následujícím doporučením
potřebných průzkumů
- hydrogeologický průzkum podloží (pro možnost vsakování ve vnitrobloku)
A6/ DOPORUČENÍ PRO ZPRACOVÁNÍ NÁSLEDUJÍCÍCH STUPŇŮ ZPRACOVÁNÍ
DOKUMENTACE
Zhotovitel doporučuje ve spolupráci s objednatelem určit další postup následovně:
- doplnění průzkumů a měření
- upřesnění zadání a řešeního území a vstupních údajů na základě této urbanistické
studie a dalších projednání
- projednání urbanistické studie s dotčenými účastníky územního / stavebního řízení,
zejména veřejností, předjednání k dalšímu stupni zpracování dokumentace
- zpracování dokumentace k územnímu řízení, projednání a obstarání územního
rozhodnutí (je-li vyžadováno)
- zpracování dokumentace ke stavebnímu povolení, projednání a obstarání stavebního
povolení
- zpracování dokumentace pro provedení stavby a výběr dodavatele stavby
- zhotovitel doporučuje sloučení tras nového VO s rozvody optických kabelů
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B/ PROJEKTOVÁ ČÁST DOKUMENTACE STUDIE STAVBY
B1/ SOUHRNNÁ ZPRÁVA
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B.1.1/ VSTUPNÍ ÚDAJE O POZEMKU / ŘEŠENÉM ÚZEMÍ
Celková výměra území vymezeného objednatelem je 32 144m2. Tato výměra však zahrnuje také
plochy soukromých budov a parcel.
Řešené území tzv. lokality Fibichova představuje souhrn mnoha parcel, jejichž grafické zobrazení na
základě katastrální a technické mapy je součástí výkresové části urbanistické studie. Řešené území
se nachází jihozápadně od historického jádra města Chrudimi, a je vymezeno následujícími ulicemi a
objekty:
- Na severovýchodě – Palackého třídou – sběrnou komunikací I/37
- Na jihovýchodě – ulicí Škroupova ke křižovatce ČS.Armády
- Na jihozápadě – ulicí ČS.Armády ke křižovatce Škroupova
- Severozápadě – předprostorem polikliniky a ulicí Fibichova
V současnosti je dle platného územního plánu území využíváno částečně jako
- dopravní plochy a komunikace
- plochy nízkopodlažní bytové zástavby – okrajové části území – bloková zástavba
- plochy vysokopodlažní bytové zástavby – vnitroblok území – 3 výškové bytové domy
- plochy sportu a rekreace – stávající sportoviště
Řešené plochy se nacházejí částečně v inundačním území.

B.1.2/

KONCEPCE URBANISTICKÉHO A ARCHITEKTONICKÉHO ŘEŠENÍ STAVBY

B.1.2.1/

URBANISTICKÉ A ARCHITEKTONICKÉ ŘEŠENÍ

Cílem úprav bloku Fibichova je integrace vnitroblokového sídliště do urbanismu města. A to pomocí
obnovení ideálu moderního bydlení založeného na přítomnosti kvalitní zeleně. Prostředkem
k dosažení tohoto cíle je především úprava vzájemných komunikačních vztahů a organizace
automobilové dopravy v pohybu i v klidu.
Řešená lokalita je v podstatě původní městský blok s klasickou zástavbou bytových domů po obvodě.
V 70. letech 20.století byly uvnitř bloku vystavěny tři soliterní věžové panelové bytové domy o 14.
podlažích. Domy po obvodě bloku mají cca 3 až 6 nadzemních podlaží. Východní a západní strany
bloku jsou celistvé a uzavřené, zatímco severní a jižní strana bloku je částečně otevřená a umožňuje
tak průchod skrz území, který je hojně využíván veřejností, nejen obyvateli předmětného bloku. Obvod
bloku je rozparcelován a přísluší jednotlivým domům, zatímco střed je volný, s parkovou úpravou.
Terén bloku se svažuje k východu, celkové převýšení bloku je cca 6m. V jihovýchodním rohu bloku na
křižovatce ulic Škroupova a Palackého třídy se nachází nákupní centrum Dukla, důležitý cílový bod
pěších. V ulici Fibichova se nachází několik obchodů a provozoven.
Hlavním předmětem řešení je organizace dopravy v klidu a organizace pěšího provozu. Výstavbou
věžových domů došlo k podstatnému navýšení koncentrace bytových jednotek a výstavbou
obchodního střediska Dukla vznikla potřeba pro parkovací stání zákazníků, která nebyla v době
výstavby střediska dostatečně řešena. To vše se v současnosti projevuje patrným nedostatkem
parkovacích míst, který vede k nadužívání stávajících parkovacích ploch.
Organizace parkování v území je rozdělena do několika lokalit.
1. Změnou vedení ulice Škroupova v 19. a na počátku 20. stol. došlo k vytvoření širokého pásu
zeleně chodníků a parkovacích stání, který je v současnosti využíván především k parkování.
Prostorovou optimalizací lze dosáhnout podstatného navýšení kapacity, přehlednosti v území a
bezpečnosti pro pěší provoz. V návrhu jasně oddělujeme plochy pojezdové a pochozí a
vytváříme při uliční frontě Škroupovy ulice pěší chodník se stromovou alejí. Parkovací plochu
oddělujeme od profilu Škroupovy ulice pásem nízké zeleně.
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2. využitím stávajícího vjezdu do vnitrobloku kolem výměníku a vytvořením další parkovací lišty v
západní části vnitrobloku dojde k navýšení parkovací kapacity pro rezidenty
3. zaslepením stávajícího vjezdu do vnitrobloku od severu z ulice Fibichova a vytvořením
sdruženého objektu pro parkování a odpadové hospodářství dojde k částečnému uzavření
vnitrobloku a odlehčení od vjezdu vozidel z ulice Fibichova
4. reorganizací parkování v ulici Fibichova dojde k zpřehlednění provozu v této ulici
5. využitím prostorových rezerv v ulici ČS armády je možné navýšit kapacitu o podélná stání při
východní straně této ulice
Organizace pěšího provozu a pohybu ve vnitrobloku je koncepčně hierarchizována. Pěší průchodnost
bloku je umožněna navrhovanou hlavní spojnicí mezi ulicemi Fibichova a Škroupova, která pak
navazuje na další části města. Tato spojovací páteř má městský význam a podporuje stávající
komunikační vazby a zvyklosti v území. Zároveň umožňuje vstupní předporostory dvěma věžovým
domům č.p.51 a 53. Podél této spojnice jsou situovány nově vysazené stromy, lavičky a veřejné
osvětlení.
Výstavbou věžových domů byla do původního bloku vnesena pomyslná pravoúhlá síť, která je dále
rozvinuta i v řešení nově navrženého parteru. Na hlavní pěší trasu navazuje materiálově odlišená síť
chodníků a pěšin, která podporuje ideu urbanismu v tomto původním pravoúhlém systému. Vzniká tak
dobře organizovaný prostor, který jednotlivé plochy mezi chodníky využívá k zeleni, rekreačním a
společenským účelům.
Před objektem č.p.52 vytváříme rožšířenou zpevněnou plochu, jakési společenské zápraží, které
zároveň plní vedlejší funkci nástupní požární plochy. Zápraží je akcentováno soliterním stromem
s přilehlými lavičkami.
Další, v hierarchii používaných povrchů nejméně významnou vrstvu, v návrhu tvoří zatravněné
dlážděné plochy v místech technických vstupů do kotelen výškových domů, případně v místech
nutných k občasnému pojíždění z jiných důvodů (garáže ve vnitrobloku, požární vozidla atp.)
Samostatným místem k řešení je dnešní zásobovací dvůr bytových objektů č.p.675 a 676 v jižním rohu
vnitrobloku, který je přístupný ze stávajícího vjezdu z ulice Škroupovy. Navrhovaným doplněním
parkovacích stání v sousedství vzniká předpoklad pro regeneraci tohoto dnes zanedbaného místa.
Návrh umožňuje příjezd k vestavěným stávajícím garážím pomocí vyrovnávací rampy, která umožní
řešit složité výškové rozdíly zahloubeného prostoru. Řešení tohoto místa předpokládá vytvoření nové
kapacity 8 parkovacích stání, dále obnovu povrchu prostranství, zpřesnění vstupních partií do objektů
rekonstrukcí přístupových schodišť a drobné úpravy zeleného dvorku přiléhajícího k objektu č.p.677.
Vše s cílem organizovaného a dopravně bezpečného parteru.
Stávající objekty třech věžových domů jsou doplněny třemi navrhovanými stavbami, které doplňují
území o důležité body společenské interakce, případně jiné komunální funkce. Jedná se o
regenerované stávající sportoviště, objekt společenského centra a přístřešek pro parkování a
odpadové hospodářství. Sportoviště lze variantně také doplnit podzemními garážemi, což dokladuje
výkresová část B3 této studie.
Stávající dětské hřiště tvořící střed území bude regenerováno, stávající herní prvky budou přemístěny
do nové centrální polohy a oploceny nízkým plotem s brankami.
Důležitou součástí návrhu úprav území Fibichova je koncepce vegetačních úprav. Ta je podrobně
zdůvodněna a popsána v kapitole B.1.2.3.
Vybavenost lokality Fibichova je v rámci urbanistické studie řešena pouze v koncepčním schématu a
její podrobný návrh a výběr bude součástí následujících projektových fází a bude podléhat dialogu s
investorem.
Místa k sezení řešíme koncepčně tak, aby byla zajištěna variantní nabídka typů a míst k odpočinku ve
všech částech území. Jedním typem jsou tzv. „společenské lavice“ řešené formou pevných dlouhých
laviček vybízejících k setkávání a odpočinku větších skupin uživatelů a jsou osvědčeny např. u
mladých lidí. Dobře fungují i pro jednotlivce či menší skupiny. Jejich rozmístění je spojeno
s kapacitnějšími pěšími trasami a nejdůležitějšími prostory, jako například navrhovanou hlavní pěší
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spojnicí. Standardní a komfortnější sezení nabídnou mobilní lavičky, jejichž rozmístění je vázáno
především na zeleň (stromy), klidové partie bloku, dětšké hřiště a vstupy do věžových objektů.
Ostatní vybavenost v území by měla být poplatná významu řešeného prostoru. Navržená vybavenost
by měla zahrnovat stojany na kola, odpadkové koše, koše na psí exkrementy, zahrazovací patníky a
plakátovací sloup.
Materiálové řešení jednotlivých kusů mobiliáře bude zpracováno v dalších fázích vývoje projektu.

B.1.2.2/

DOPRAVNÍ ŘEŠENÍ

Místní komunikační síť – stávající stav
Řešené území zahrnující lokalitu Fibichova je dopravně vymezeno na východní straně sběrnou
komunikací Palackého. Na jihozápadě je řešené území vymezeno ulicí ČS.Armády, na jihu ulicí
Škroupova. Obě posledně jmenované místní komunikace jsou dopravně obslužné komunikace
s podílem přímé dopravní obsluhy, zejména železničního a autobusového nádraží. Zaústění
komunikace Škroupovy do Palackého je úrovňové v průsečné křižovatkce řízené světelnou signalizací.
Vnitřní síť území doplňuje místní obslužná přístupová komunikace Fibichova. Dopravní režim místní
komunikace je jednosměrný. Význam zjednosměrnění komunikace spočívá v omezení nežádoucích
průjezdů a dopravních zkratek a zčásti též umožňuje zvýšení kapacity komunikací pro parkování
vozidel na povrchu.
Stávající vozovky mají převážně živičný kryt s poškozením různého rozsahu. Zásadním problémem je
parkování a odstavování vozidel, které je umocněno nároky na parkování vozidel zákazníků prodejen
a provozoven. Řešení dopravy v klidu vyžaduje koncepci, která na základě analýzy vymezí potřeby
dlouhodobého a krátkodobého parkování osobních vozidel. Návrh zahrne prostorové možnosti
parkovacích ploch na terénu i vhodně vytipované pozemky pro výstavbu hromadné garáže. Celkově je
třeba v rámci obnovy uličních prostorů jasně vymezit pruhy pro průjezd vozidel, místa pro parkování a
pěší komunikace. Pokud to uliční profily a vedení podzemních inženýrských sítí umožní, měly by být
uliční prostory oživeny alejemi stromů. Výsadba přispěje k optickému členění řad parkovacích stání.
Ulice Čs. Armády
Komunikace je vedena po západním okraji území z okružní křižovatky Palackého - Čáslavská kolem
autobusového a vlakového nádraží do Škroupovy. V úseku přiléhajícímu k řešené lokalitě je
obousměrná.
Ulice Škroupova
Komunikace má vyšší dopravní význam, neboť připojuje místní dopravu z části území na sběrnou
komunikaci Palackého. Je dvoupruhová obousměrná, ale její profil je omezován nadměrným
množstvím parkujících vozidel. To souvisí s provozem obchodního střediska na nároží Palackého
ulice, s jeho zásobováním z prostoru dvora napojeného na Škroupovu ulici. Podél severní strany
komunikace je částečně stavebně upravené parkoviště, jehož plocha je využívána pro parkování nad
jeho kapacitní možnosti a na úkor rozhledových poměrů v napojení na vozovku komunikace.
Ulice Fibichova
Komunikace je jednosměrná ve směru od Palackého. Je provozována jako jednopruhová,
s postranním parkovacím stáním. Dopravně zpřístupňuje vnitroblok věžových obytných domů, malou
parkovací plochu u soukromé lékárny a polikliniky a příčnými přejezdy přes chodník soukromé
pozemky.
Zásady dopravního řešení
Dopravní napojení lokality zůstane po úpravách zachováno. Kolmo do Palackého jsou zaústěny obě
ulice Fibichova i Škroupova. Prostorové podmínky neumožňují zásadní přestavbu uličních profilů,
pouze jejich úpravu a regulaci využití. Vnitřní prostor území se třemi samostatnými bytovými domy
bude charakteristický sadovými úpravami pobytového prostoru doplněného sportovními plochami.
Velmi omezené podmínky pro dopravní obsluhu a parkování vozidel byly částečně eliminovány
vytvořením dopravně zklidněného prostoru, který umožní začlenění dopravní plochy do části
vnitrobloku. Materiálově odlišné plochy s barevným odlišením vymezí pojížděný pás s postranními
parkovacími pruhy pro osobní vozy. Výškové řešení odpovídá současné členitosti terénu a respektuje
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stávající příjezdy do garáží pod objekty č.p. 675, 676. Pod podélným pásem vnitřní komunikace
s oboustranným kolmým stáním by bylo možné ve výhledu zainvestovat podzemní podlaží garáže
dopravně napojené polorampou z plochy před stávajícími garážemi. Tím by se zvýšila kapacita o
dalších 22 míst. Stávající vjezdy na soukromé pozemky budou zachovány včetně příjezdu do
jednotlivých garáží.
Úprava místních komunikací spočívá v jasném vymezení jízdního pásu vozovek a přilehlých
parkovacích pruhů. Bude obnoveno a částečně rozšířeno parkoviště ve Škroupově ulici s kapacitou 52
stání (+6 stání oproti stávajícímu stavu). Před obchodním střediskem by v dalším stupni dokumentace
bylo vhodné zvážit parkovací záliv pro 7-10 šikmých stání. Je navržena výhledová rekonstrukce
komunikace Čs. Armády se 63 místy pro parkování podél vozovky. Ve Fibichově ulici jsou navržena
oboustranně podélná stání o celkovém počtu 30 míst. Celková kapacita stání na terénu je 218 míst,
což stěží pokrývá nároky stanovené pro funkci bydlení ve třech bytových domech ve vnitrobloku.
Nicméně platí, že dopravu v klidu v celé oblasti je možné vyřešit pouze výstavbou hromadné garáže.
Kromě funkce bydlení bude nutné zahrnout nároky na parkování pro městskou vybavenost a
každodenní parkování u obou osobních nádraží.
Bilance stávajícího a navrhovaného parkování
Bilanční oblast
označení

lokalizace

PC-1

Ul.Fibichova
Ul.ČS Armády – obě
strany
ul. Škroupova – levá
strana
vnitroblok
Paleckého třídapolikl.

PC-2
PC-3
PC-4
PC-5
celkem součet
(PC 1,2,3,4,5)

počet stání - stávající stav počet stání - návrh
rozdíl bilance
Kolmo/
Kolmo/
podélně celkem
podélně celkem porovnání
šikmo
šikmo
36
0
36
0
30
30
-6
51

0

51

43

20

63

+12

37

9

46

45

7

52

+6

8

0

8

64

0

64

+56

7

0

7

9

0

9

+2

139

9

148

161

57

218

+70

Celkový počet bytových jednotek, které nemají zajištěné parkovací stání na pozemku: 313 BJ
Počet stání zajištěných ve vestavěných garážích v bytových domech: 7
Stání na soukromých pozemcích – lokalita Palackého třída: 9
Bilanční potřeba: 1BJ /1x stání
Min potřebný počet stání: 313-7 = 306 stání
Navrhovaný počet stání: 218-9 = 209 stání
Deficit: 97 stání ( v případě nezahrnutí jižní strany ul. ČSA do bilance je deficit 140 stání)
Navrhované parkovací kapacity nabízejí:
1) normovou velikost stání
2) stání pro imobilní – celkem 18 stání v rámci řešeného území
3) možnost vytvářet zóny s vymezeným parkovacím režimem

B.1.2.3/

ŘEŠENÍ VEGETAČNÍCH ÚPRAV

Celková koncepce
Řešení vegetačních úprav lokalit ulic Revoluční a Fibichova v Chrudimi, v rámci Integrovaného
programu rozvoje města, je třeba posuzovat především jako změnu, která bude viditelná až v delším
časovém horizontu. Práce s přírodou, především se stromy, je vědomí, že ji mohou ocenit zejména
příští generace.
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Použití zeleně v městském parteru je limitováno nepopulárními, ale v organismu města nezbytnými
potřebami, jakými je doprava (průjezd ulicemi, parkování, veřejná doprava se zastávkami, zásobování
atd.) a stávající trasy inženýrských sítí. Výsledný návrh je tedy nutně určitým kompromisem mezi
základními principy zahradní tvorby a omezujícími faktory daného území, sevřeného obytnými bloky
budov.
Přesto je maximální snahou navržené obnovy vysadit stromy a dřeviny v místech, kde dosud nebyly, a
posílit tak jejich estetickou i hygienickou funkci v pobytovém prostoru všech řešených lokalit.
Stávající stav a podmínky stanoviště
Lokalita Fibichova:
Ulice Fibichova – nová výsadba kulovitých javorů je zde téměř dokončena, zbývá dosadit 4 taxony na
rohu s ulicí ČSA, resp. vyměnit za stávající dřeviny nevhodně ošetřované (řezané).
Ulice ČSA – v rozsahu mezi křižovatkou ulic Fibichova a Škroupova se nachází pás trávníku
s podsadbou hlohyně, ve kterém jsou sporadicky vysazeny pouze tři stromy (dvě břízy a 1 borovice)
s nevelkou pesrpektivou.
Ulice Škroupova – na nároží ulice Škroupova a ČSA je v rohu u domu č.p.678 travnatá plocha se
dvěma jehličnatými stromy – smrkem, který svým rozsahem zasahuje do oken bytového domu a
přerostlou borovicí s vychýleným kmenem. Doporučujeme nahrazení těchto stromů perspektivnějšími
dřevinami zvolenými koncepčně k dané lokalitě.
V blízkosti tohoto místa je vymezena plocha nízkých dřevin oddělujících stávající parkoviště.
V zatravněném místě před obchodním střediskem Dukla se nacházejí starší borovice, jejichž funkce a
perspektiva je sporná. Nedávno nově vysazené stromy jsou dosud mladé, nezapojené a vyžadují
aktivní péči. V rámci nového řešení této lokality je možno zvážit jejich přesazení do vhodnější pozice.
Palackého třída – v úseku přiléhajícímu k řešené lokalitě se nenachází stávající zeleň. Pouze
v prostoru před Poliklinikou na křižovatce s ul. Fibichova jsou zřejmě náletově vysazeny jehličnany,
které nemají valnou perspektivu a postrádají v tomto prostoru funkci. V rámci regenerace tohoto
prostoru se doporučuje vysazení druhově a perspektivně vhodnějších dřevin, které by navazovali na
celkové řešení Palackého třídy jako městské komunikace.
Vnitroblok - uvnitř zástavby je většina dřevin bohužel nevyhovujících určenému (užívanému) prostoru.
Je zde nedávno postavené dětské hřiště, které obklopuje poměrně vysoká zahuštěná výsadba
většinou vzrostlých dřevin s větvemi zasahujícími téměř k zemi. U některých domů je znatelná „divoká“
výsadba prováděná nájemníky (javory, smrky, dřišťály, šeříky, jalovce).
V další části, ve stupňovitém terénu, výsadby lip, škump, javorů, borovic nevalného habitu a větvení.
Sportoviště v jižní části vnitrobloku (s dožilým povrchem a oplocením) je využíváno především dětmi a
mládeží, a je obklopeno břízami, které rostou na zvýšeném terénu (navážka). Stromy jsou zde
nasazeny velmi hustě, jsou nepravidelného vzrůstu, prosychající, bez perspektivy, účelu a funkce. U
domu č. 53 se nacházejí stávající zahuštěné lípy zasahující větvemi až ke zdem domu. V dalším
stupni posuzování bude nutné zvážit hledisko bezpečnosti. Stávající bříza kodominantního větvení
v lokalitě před výměníkem zasahuje až nad chodník.
V rámci koncepčního řešení vnitrobloku doporučujeme komplexní výměnu stávajících dřevin za
ODPOVÍDAJÍCÍ druhy. Především v prostoru mezi výškovými domy č. 51, 52 a 53 je nutná redukce
dřevin a výsadba NOVÁ s dřevinami vhodnějšími pro tento prostor, a jeho využití obyvateli. Z tohoto
hodnocení je vyjmut šácholan u domu č. 53 který je nutno zachovat vzhledem k perspektivě, habitu a
taxonu.
Scénář zeleně
Provedená analýza stávajících dřevin v terénu byla důvodem k rozhodnutí nahradit v rámci celkové
regenerace vnitrobloku Fibichova zdravotně narušené dřeviny novými kvalitními výpěstky
s dlouhodobou perspektivou jejich růstu. Je zřejmé, že nové stromy nebudou hned velké, ale při
správné údržbě a odborné péči mohou již během několika let vytvořit výrazné prostorotvorné
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vegetační prvky. Je třeba mít na paměti, že stromy obnovujeme s dlouhodobou perspektivou pro příští
generace, nikoliv pro okamžitý efekt.
V ulici Fibichova doporučujeme vyměnit zbývající čtyři dřeviny v horní části ulice za druhy, které jsou
již z velké části nově vysazené (kulovité javory), a zachovat tak stávající koncepci zeleně v této ulici.
Vnitroblok:
Navrhujeme koncepci pravidelných zatravněných ploch doplněných pásovými záhony půdokryvných
dřevin, které zdůrazní urbanistickou polohu výškových domů, a jejich pravoúhlou urbanistickou
kompozici. Vzniká moderní parter se všemi prvky hodné pobytového parku. Pohyb pěších je určen
pravidelnou sítí pěšin navazujících na hlavní veřejný pěší tah blokem, spojnici Fibichovy a Škroupovy
ulice. Ten je zdůrazněn materiálovou obměnou a větší šířkou. Pěší spojnice tvoří páteř bloku a
soustřeďuje k sobě důležité pobytové funkce (vstupy do objektů, dětské hřiště, sezení, odpadové
hospodářství, další pěší komunikace, navrhovanou společenskou klubovnu apod.)
Přímo v prostoru mezi výškovými domy č. 51, 52, a 53 je potřeba stávající zeleň výrazně a koncepčně
zredukovat, provzdušnit a prosvětlit prostor v již tak dost sevřeném místě, a tím vytvořit podmínky pro
zkvalitnění travního porostu a ploch pro keřovou výsadbu. Některé taxony (lípy, javory, smrky) je nutno
odstranit a nahradit vhodnějšími dřevinami tak, aby se dosáhlo podpory bydlení v zeleni parkového
typu. Cílem je, aby se toto pobytové místo provzdušnilo, a stalo se přehlednějším a volnějším. Nově
koncipovaný prostor bude více vnímán obyvateli jako místo odpočinku a setkávání.
Návrhujeme koncepci bezpečně vymezeného prostoru, kde si hrají děti, a která podporuje komunikaci
bez rušivě dělicích prvků. Prostor je uvažován jako místo, kde se lidé cítí doma, a mají zde „svůj
strom“, pod kterým mohou kdykoli spočinout. Podle těchto kritérií jsou také určovány taxony do
výsadby. Koncepce zeleně bude odpovídat navrhované síti pěších komunikací a bude doplňovat nově
vzniklé linie, které měkce a nerušeně doplní zamýšlené taxony. Linie bude vždy vymezena tak, aby
v území poskytovala opakující se prvek a tím i pocit klidu, harmonie a identity místa. V některých
místech bude výsadba doplněna o solitérní stromy, které doplní pravidelně koncipované stromové
aleje, rozrůzní druhovou skladbu a docílí celkově volnější kompozice.
Ve studii jsou dále identifikovány dřeviny s kvalitnějším vzhledem a slušnou perspektivou, které
navrhujeme ponechat a citlivě zapojit do navrhovaného konceptu regenerace vnitrobloku. Docílí se tak
přirozené obměny stromů bez toho, aniž by obyvatelé museli čekat desítky let na nově vzrostlé
stromy. Zachované stromy jsou nedotčeny samotnou výstavbou, která je většinou navržena
v dostatečné vzdálenosti.
Specifikace navržené zeleně
Vnitroblok:
V částech vnitrobloku ponecháváme perspektivní stromy nebo navrhujeme obnovu dřevin z důvodu
špatného zdravotního stavu, nevhodné sortimentální skladby či změny dopravního řešení.
Základní linií celého návrhu vnitrobloku je průchozí pěší spojnice mezi ulicemi Škroupova a Fibichova,
kde je podél hlavní osy navržená výsadba z jírovců červených cv.. Těm odpovídá linie stejných dřevin
podél obnoveného sportoviště u parkoviště za domem č. 53. Tyto linie doplňují pásové plochy z
tavolníků obklopující dětské hřiště a ostatní místa, kde je navržena půdokryvná zeleň.
Jako odezva stávajícímu šácholanu u domu č.p. 53 jsou navrženy 2 solitery těchto taxonů na protější
severní straně, u domu č.p.52. Pro navázání kontinuity jarních kvetoucích dřevin jsou pak vybrány
další dva solitery, a to třešně okrasné (v průhledu proti vchodu do domu č.53), třešně chloupkaté (na
nároží vedle domu č. 51).
V místě nově vytvořeného parkoviště automobilů v jižní části vnitrobloku je navržena výsadba bříz , alt.
hlohů v pravidelných rabátkách mezi parkovacími stáními, která odstíní domy situované k ulici ČSA,
ale přitom nevytvoří prostorovou bariéru. V patě parkoviště, blíž k domu č.p.52, je prostor v ploše
trávníku pro 2 solitery muchovníku, které zpestří prostor květem a jedlým plodem.
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Skupinu tří dřevin jižně a západně od domu č.p. 53 tvoří akát cv., odolný slunci a přísuškům, ozdobný
krásnými květy a jemným olistěním.
Zeleň v bloku domů je doplněna o popínavé dřeviny k navrhované vertikální konstrukci u oplocení
obchodního střediska Dukla, kde je na výslunném místě navržena vistárie s převislým květenstvím
jako odraz k protějším akátům. Dále pak podél obvodové stěny pavilonu 1(přístřešek na parkování) je
navržen ve stinném místě přísavník barvící se na podzim do oranžova a červena. V místě opěrné
stěny u č.p.675 a mezi parkovištěm a domem č.599 navrhujeme břečťan honosící se svojí hmotou
v tomto místě nepochybně brzo vytvořenou. Zelení porostlé opěrné stěny podtrhnou obytný, až
polosoukromý charakter tohoto místa.
Ulice ČSA / Škroupova
Pomyslný pás obvodové zeleně tvoří na ulici ČSA javor babyka cv., v ulici Škroupova javor stříbrný cv
a jerlín japonský toto uzavírá u křižovatky s ulicí Palackého. Tyto taxony jsou voleny s přihlédnutím jak
k urbanistické struktuře, tak i k habitu daného taxonu, který má podpořit charakter stabilizovaného
uličního profilu.
Zcela na hranici zamýšleného území je ještě řešený prostor u domu č. 677 a 678 (roh těchto domů)
který vyplní v tomto velmi exponovaném místě výsadba z pokryvných nebo sadových růží vhodných
pro tuto plochu.
Živý plot tvořený hlohyní v ulici Škroupova bude oddělovat vlastní parkovací místa od vozovky tak, aby
se zabránilo zbytečnému zatížení ploch pro pěší prachem, exhaláty a hlukem.
K řešenému území patří prostor u křižovatky ulic Palackého a Fibichova v místech, kde bude
parkovací plocha u polikliniky. Jsou zde navrženy 2 soliterní stromy svitelu latnatého, který pozdvihne
svým květenstvím v průběhu letních měsíců radostný průjezd již tak vytíženou ulicí v době dopravních
kolapsů.
Porovnání stávajícího stavu a návrhu vegetačních úprav - STROMY
Bilanční oblast
označení
Z-1
Z-2
Z-3

lokalizace
Ul.Fibichova
Ul.ČS Armády – obě
strany
ul. Škroupova – levá
strana

počet stromů - stávající
celkem kácení
přesaz.
24
4
0
5

5

0

počet stromů - návrh
ks
celkem
Poznám.
24
4
-

rozdíl bilance
porovnání
0

22

Obě strany

+17

+ plochy
keřů
+ plochy
keřů 861m2
-

+6

22

5

5

3

11

11

Z-4

vnitroblok

93

63

0

25

55

Z-5

Paleckého třída-polikl.

2

2

0

2

2

129

79

3

64

114

celkem součet
(Z 1,2,3,4,5)

-38
0

-15

Shrnutí a doporučení
Před zahájením stavebních prací je bezpodmínečně nutné zajistit ochranu všech stávajících dřevin.
Ochrana stávajících stromů musí být provedena podle normy ČSN 83 9061 „Technologie vegetačních
úprav v krajině - Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích (Český
normalizační institut, Praha 2006), článek 4.6 „Ochrana stromů před mechanickým poškozením“.
V průběhu všech prací, které budou prováděny ve jmenované lokalitě, je nutné stále sledovat
zdravotní stav dřevin v okolí stavebních prací, především taxony přímo ohrožené výkopem, odkrývkou
či přesunem zeminy. Je nutné důsledně dodržovat a respektovat všechny vyhlášky o zajištění a péči
dřevinám během stavebních prací,dohlížet na výsadbu dřevin a poskytnout jim odpovídající péči!
Pro zpracování dalšího stupně projektové dokumentace bude nutné především zpracovat pasport, či
dendrologický průzkum stávající zeleně v řešeném území a potvrdit, nebo modifikovat, strategii
IPRM CHRUDIM – LOKALITA FIBICHOVA

odstranění určených dřevin. Navrhované řešení je koncepční a doporučující, odpovídající tomuto
stupni dokumentace, a bude nutné je projednat nejen s dotčenými orgány státní správy, ale také
s obyvateli okolních domů. Zapracování dalších připomínek v navazujících fázích projektu (DUR, DSP)
není vyloučeno. Především však bude posouzen komplexní zdravotní stav všech dřevin autorizovanou
osobou s následovným doporučením další péče. Kácení dřevin bude probíhat v období vegetačního
klidu a za dohledu příslušného odboru životního prostředí.

B.1.3/

POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ

Integrovaný plán rozvoje města Chrudimi - lokalita 2 Fibichova je na úrovni studie z hlediska
požární bezpečnosti řešena na základě ČSN 730802, 730833, 730873
a podle navazujících norem.
B.1.3.1. Charakteristika lokality a navržených úprav
Lokalita 2 obytného bloku městské zástavby je vymezena ulicemi:
• Čs. armády
- z jihozápadu
• Škroupova
- z jihovýchodu
• Plackého třída
- ze severovýchodu
• Fibichova
- ze severozápadu
Navržené úpravy komunikací
Ulice Fibichova
Tato ulice bude upravena jako obslužná komunikace. Ulice bude jednosměrná, s živičným povrchem.
Budou provedeny nové chodníky a podélná parkovací místa jednostranná, v částech dvoustranná.
Ulice Čs. armády
Obousměrná komunikace. Podél domů bude nový chodník z betonové dlažby a podélná parkovací
místa. Na druhé straně ulice je výhledově počítáno s kolmými parkovacími místy.
Ulice Škroupova
Od hranice vlastní komunikace je přeřešen parter s parkovištěm, je vyřešen přehledný vjezd do
vnitrobloku, parkovací místa a pojezdové a pochozí plochy v kombinaci živice a betonové dlažby.
Ulice Palackého
Podél ulice Palackého bude nově proveden chodník z betonové dlažby.
•
•
•
•
•

Vysazení nových stromů mezi parkovacími stáními.
Nové veřejné osvětlení ulic.
V souvislosti s úpravami ulic budou provedeny nezbytné úpravy inženýrských sítí.
Nové kanalizační vpusti v souvislosti s polohovými změnami, rektifikace poklopů.
Eventuelně další úpravy (ochrana kabelů apod.)

Vnitroblok
Ve vnitrobloku, kde jsou situovány tři 14-ti podlažní panelové bodové domy, jsou nově vyřešeny:
• příjezdové komunikace k domům a chodníky
• nástupní plochy
• parkovací plochy
• hřiště a sportoviště a zeleň
Dále jsou výhledově navrženy 2 nové objekty:
• Pavilon 1 = otevřený přístřešek pro parkování a pro umístění popelnic domovního odpadu
• Pavilon 2 = objekt se společenskou místností pro obyvatele okolních domů
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B.1.3.2. Řešení požární bezpečnosti

Pavilon 2
Stavební objekt, který bude sloužit jako společenský prostor pro obyvatele okolních domů, bude řešen
a posuzován podle ČSN 730802 a podle navazujících norem.

Přístupové komunikace
Přístupové komunikace k objektům jsou zachované a splňují požadavky

B.1.4/

čl.12.2 ČSN 730802.
V plném rozsahu vyhovují pro příjezd požárních vozidel a vedení zásahu.
V prostoru vnitrobloku dojde k výraznému zlepšení a zpřehlednění komunikací a řešení příjezdů k
věžovým objektům.
Hlavní obslužná komunikace protínající vnitroblok propojuje ulici Škroupovu s ulicí Fibichovou.
Přístupové komunikace jsou zokruhované.
Komunikace ve vnitrobloku mají povrch v kombinaci živice a betonové dlažby. Dlážděné cesty mají v
potřebných plochách rozšíření zatravňovacím pojízdným PVC rastrem.
Nástupní plochy
• U objektů s požární výškou h > 12,0 m jsou zachovány (nově zřízeny nebo upraveny) nástupní
plochy. Nástupní plochy mají ve všech případech šířku
min. 3,5 m.
• U objektů s požární výškou h < 12,0 m nejsou nástupní plochy požadovány.
Jedná se o domy se 2 NP a 3 NP, eventuelně s podkrovím. Těchto objektů je v řešené lokalitě
většina.
Objekty s nástupními plochami
č.p. 51 (13 NP)
Nástupní plochou je průjezdná obslužná komunikace ve
vnitrobloku, rozšířená před čelní fasádou na 10 m.
Podél boční fasády je plocha se zatravňovacím pojízdným
PVC rastrem.
č.p. 52 (13 NP)
Nástupní plochou je obslužná komunikace ve
vnitrobloku, rozšířená před čelní fasádou na 10 m.
Podél boční fasády je plocha se zatravňovacím pojízdným
PVC rastrem.
č.p. 53 (13 NP)
Nástupní plochou je průjezdná obslužná komunikace ve
vnitrobloku, před čelní fasádou má šířku 6 a 12 m.
Podél boční fasády je dlážděná cesta rozšířená plochou se
zatravňovacím pojízdným PVC rastrem.
č.p. 676 + 677 (4 NP + podkroví)
Nástupní plochou je chodník podél domů, na který je
nájezd z nároží ulic Čs. armády a Škroupova.

Předpokládá se, že stavba nebude mít negativní vliv na životní prostředí. Naopak předpokladem
úspěšné realizace projektu je zklidnění dopravního režímu v území a zkvalitnění fondu zeleně a
podpora pěšího pohybu v území. Návrh bude v dlaších stupních opět projednáván s příslušným
odborem Životního prostředí Města Chrudim. Posouzení vlivu stavby na životní prostředí pro tento typ
projektu nebude vyžadováno.
S ohledem na místo a charakter stavebních prací v zastavěném území je nutné během
stavebních prací dodržovat ohleduplnost vůči obyvatelům, v maximální možné míře omezit hluk a
prašnost. Vozidla vyjíždějící ze stavby musí být řádně očištěna, aby nedocházelo k zanášení zeminy
na veřejné komunikace.
Na základě hydrogeologického průzkumu bude v dalším stupni navržena možnost vsakování
dešťových vod v plochách zeleně, s minimalizací odvodu dešťových vod z území.

B.1.5/

ÚDAJE O NÁROCÍCH NA TECHNICKÉ SÍTĚ A NAPOJENÍ STAVBY NA
DOPRAVNÍ SÍŤ A SÍTĚ TECHNICKÉHO VYBAVENÍ

V zájmové lokalitě se nacházejí následující inženýrské sítě:
•
•
•
•
•
•
•
•

Elektrická podzemní vedení (VN a NN) s regulační stanicí 35kV
Veřejné osvětlení
Veřejný rozhlas
Sdělovací vedení a vedení kabelové televize
Plynovod
Vodovod
Kanalizace splašková a dešťová
Horkovod s výměníkovou stanicí

V následujícím stupni dokumentace bude u příslušných správců inženýrských sítí vyžádána aktuální
dokumentace a charakteristika jejich stavu. Návrh bude s jednotlivými dotčenými správci projednán a
jejich doporučení budou zapracována do dokumentace. V místech křížení kabelových vedení
s komunikacemi nebo pojížděnými plochami budou osazeny rezervní chráničky podle požadavků
příslušných správců.

Zdroje požární vody
Všechny stávající podzemní hydranty na veřejných vodovodních řadech zůstanou při úpravě ulic
zachovány.
Pokud dojde k přeložce nebo výměně vodovodního řadu, musí být zřízeny nadzemní hydranty s trvale
volným prostorem pro odstavení požárního vozidla.
To se týká hydrantu v ulici Škroupově (kde dojde pravděpodobně k přeložce řadu) a 3 hydrantů ve
vnitrobloku.
Nové objekty
Pavilon 1
Tento objekt je otevřeným přístřeškem pro parkování 11 osobních aut a pro umístění popelnic
domovního odpadu. Na přístřešek nebudou z hlediska požární bezpečnosti kladeny žádné významné
požadavky.
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VLIV STAVBY NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

Elektrická podzemní vedení s regulační stanicí 35kV
Nepředpokládají se zásadní změny ve vedení elektrických kabelů v tomto území. Stav vedení bude
zjištěn v následovném stupni dokumentace, stejně tak jako doporučení správce sítě pro další postup
projekčních prací. Předpokládá se, že nebude požadována jejich hromadná výměna. Z hlediska
zásobování elektrickou energií se jeví jako možný nárust v síti navrhovaná výstavba parkovacích
garáží při ulici Fibochova a případně společenské centrum v centrální části.
Veřejné osvětlení
Veřejné osvětlení je předmětem úprav bloku Fibichova. Stávající veřejné osvětlení je v řešené lokalitě
rozvedeno a jeho technický stav je prozatím neznámý, kapacita je však prokazatelně nízká. Některé
části vnitrobloku jsou zcela neosvětleny, nebo nedostatečně. V urbanistické studii předběžně
navrhujeme síť veřejného osvětlení, která je přizpůsobena vedení komunikací a nárokům na
osvětlenost veřejných prostranství.

URBANISTICKÁ STUDIE

strana č.: 9

Rozsah návrhu bude v dalších stupních podrobně prověřen a rozveden do několika celků – skupin:
- komunikace pro motorovou dopravu, zahrnující ul. Fibichova, ČSA a Škroupova
- komunikace pro pěší
- vnitroblok s plochami zeleně
Tyto celky se pak budou dělit na jednotlivě zkoumané a navrhované relevantní oblasti podle těchto
kritérií:
- typické rychlosti hlavního užovatele
- konfliktních oblastí
- stavebních opatření pro zklidnění dopravy
- náročnosti navigace
- intenzity silničního, cyklistického a pěšího provozu
- složitosti zorného pole
- přítomnosti parkujících vozidel
- jasu okolí
- rizika kriminality
- nutností rozpoznání obličeje
Pro řešení bude použita metodika dle ČSN EN 13201 Osvětlení pozemních komunikací.
Veřejný rozhlas
VR není předmětem řešení bloku Fibichova a není známa přítomnost vedení. Bude ověřeno
v následujícím stupni dokumentace.

Plynovod
V území je vedena trasa plynu zásobující objekty věžových domů č.p.51,52,53, pravděpodobně se
jedná o STL. Typ, stáří, vedení a stav plynového potrubí bude zjištěn u příslušného správce sítě.
V návrhu se předpokládá přeložka plynového potrubí v místě navrhovaného přístřešku pro parkování a
domovní odpad (Fibichova ulice). Trasa přeložení je cca 32m a bude předmětem jednání s vlastníkem
plynového vedení v dalším stupni dokumentace.
Vodovod a kanalizace
V zájmové kolalitě se nachází vodovodní síť a síť kanalizační. Pravděpodobně je zde separovaná
splašková a dešťová kanalizace. Bližší údaje o typu, stáří, vedení a stavu potrubí budou zjištěny u
příslušného správce. V dalším stupni dokumentace bude řešeno odkanalizování zpevněných ploch a
vsakování srážek do ploch zeleně. V rámci koncepčního návrhu urbanistické studie se předpokládá
přeložení části vodovodního potrubí v úseku Škroupovy ulice (cca 113m) a ve vnitrobloku ( cca 16m),
obě přeložky z důvodu umístění nových dřevin ve stávajícím ochranném pásmu.
Rozsah prací bude určen v dalším stupni PD.
Horkovod s výměníkovou stanicí
V zájmové lokalitě se nachází vedení horkovodu, vybudovaného ve stejné době jako věžové domy.
Stáří horkovodu se odhaduje tedy na 35-40 let. Horkovod je veden směrem od výměníkové stanice
k objektu č.p.52, dále je rozveden pravoúhlou soustavou k objektům č.p.51,53. v současné době
nejsou známy bližší informace o tomto vedení a není známo, zda-li bude vyžadovat stavební, či
udržovací práce, případně demolice.
V rámci urbanistické studie je navržena úprava části výměníkové stanice pro účely vybudování
prostoru pro odpadové hospodářství. Tato úprava vznikla na základě sdělení hlavním architektem, že
výměník je částečně již nevyužívaný a je možno jej zvážit i pro jiné využití. Další postup a možnosti
využití budou projednány se správcem příslušné sítě a majitelem objektu výměníku.
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B.1.6/

ŘEŠENÍ Z HLEDISKA HYGIENY

V současné době je stav zejména vnitroblokových prostor po hygienické stránce neuspokojivý.
Návrhem budou vytvořeny podmínky pro stanovení pravidel hospodaření s odpady, bude určen
návštěvní řád veřejného hřišťě a sportoviště. Ve vnitrobloku počítáme s vybavením košů na odpadky a
psí exkrementy.

B.1.7/

ZVLÁŠTNÍ ÚDAJE O STAVBÁCH S PROVOZNÍM, VÝROBNÍM NEBO
TECHNICKÝM ZAŘÍZENÍM – není předmětem urbanistické studie

B.1.8/

ŘEŠENÍ HOSPODAŘENÍ S ODPADY

Stavební odpad vzniklý při realizaci stavby bude tříděn a likvidován určeným způsobem na skládky.

Sdělovací vedení a vedení kabelové televize
V řešeném území se nacházejí sdělovací kabely. Jejich typ, stáří, vedení a stav bude zjištěn u
příslušného správce. V případě nutnosti zavést v území trasy optických kabelů doporučuje projektant
sdružit tyto do výkopů vedení tras veřejného osvětlení, za podmínky souhlasu majitele.

Metropolitní datová síť

V Chrudimi je připravováno vybudování metropolitní datové sítě. V první fázi budou propojeny veřejné
budovy, v další fázi bude umožněno napojení všech domů. V každém případě doporučujeme
realizovat trubky s komorami pro zafoukávání optických kabelů před zadlážděním chodníků. Výhodné
je využít souběhu s kabely VO.

Současný stav likvidace komunálního odpadu – kontejnery a popelnice jsou v současné době
umístěny buď v domech nebo na stanovištích ve vnitrobloku. Stanoviště jsou ve stavebně a esteticky
dožilém stavu a neodpovídají nárokům na současné tendence odpadového hospodářství. V území
jsou dále volně umístěny kontejnery na tříděný odpad.
Návrh nahrazuje nevhodná stanoviště ve vnitrobloku novými, umístěnými na hraně území, a to ve
dvou základních lokalitách. V ulici Fibichova návrh počítá s umístěním kontejnerů domovního odpadu
v nově vybudovaném přístřešku pro parkování, v uzamykatelném prostoru. Kontejnery tříděného
odpadu jsou umístěny přímo do ulice Fibichova. Toto řešení umožní jednoduchý odvoz odpadů bez
nutnosti zajíždět do území. Druhá lokalita je při ulici Škroupova a počítá s úpravou části stávajícího
výměníku na stanoviště komunálního odpadu. Kontejnery na tříděný odpad jsou umístěny vně budovy
výměníku. Obsluha a svoz zde bude vyžadovat vjezd automobilu do území po živičné komunikaci
s možností otočení a výjezdu. Stanoviště tříděného odpadu nejsou krytá z konstrukčních důvodů
vyprazdňování velkoobjemových kontejnerů, a také protože počítáme s pravidelným úklidem a
dostatečnou frekvencí svozu.

B.1.9/

ÚDAJE O PROVĚŘENÍ POŽADAVKŮ STANOVENÝCH ZVLÁŠTNÍMI
PŘEDPISY – bude předmětěm dalšího stupně PD.

Stavební činností budou dotčena ochranná pásma veškerých inženýrských sítí. Postup prací
v blízkosti zachovávané zeleně v prostoru stavby je popsán podrobně v kapitole B.1.2.3. V prostoru
stavby se nenacházejí žádné kulturní památky a území není předmětem památkové ochrany. Ostatní
zvláštní předpisy budou předmětem zapracování v dalších stupních PD.

B.1.10/

ÚDAJE O PRŮZKUMECH A MĚŘENÍCH

Pro vypracování této studie byly k dipozici následující podklady a byly provedny následující průzkumy:
- snímek katastrální mapy 1:1000
- technická mapa části města Chrudim – digitální podoba
- rekognoskace skutečného stavu městského parteru a komunikací
- rekognoskace stavu zeleně
Projektant doporučuje do dalšího stupně zpracování dokumentace tyto průzkumy a měření:
- geodetické zaměření stavby výškopisné a polohopisné
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-

dendrologický průzkum stávajících dřevin
zjištění stavu inženýrkých sítí u správců a vlastníků s následujícím doporučením potřebných
průzkumů
hydrogeologický průzkum podloží (pro možnost vsakování ve vnitrobloku)

B.1.11/
POPIS STAVENIŠTĚ A PODMÍNKY PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY, FOTA
SOUČASNÉHO STAVU
Celková výměra území vymezeného objednatelem je 32 144m2. Tato výměra však zahrnuje také
plochy soukromých budov a parcel.
Řešené území tzv. lokality Fibichova představuje souhrn mnoha parcel, jejichž grafické zobrazení na
základě katastrální a technické mapy je součástí výkresové části urbanistické studie. Řešené území
se nachází jihozápadně od historického jádra města Chrudimi, a je vymezeno následujícími ulicemi a
objekty:
- Na severovýchodě – Palackého třídou – sběrnou komunikací I/37
- Na jihovýchodě – ulicí Škroupova ke křižovatce ČS.Armády
- Na jihozápadě – ulicí ČS.Armády ke křižovatce Škroupova
- Severozápadě – předprostorem polikliniky a ulicí Fibichova

Vjezd do zásobovacího dvora Obchodního střediska Dukla nesmí být v době jeho provozu přerušen.
V uvedených případech musí být jednotlivě dohodnut termín výluky pro provedení úprav
bezprostředně před vjezdem. Přístup a nezbytný příjezd pro hasiče a záchranné vozy do domů ve
vnitrobloku musí být zachován z jedné strany stále. Práce musí být koordinovány s přeložkou
vodovodu.
Pro zařízení staveniště bude zabrána plocha budoucí zeleně a část chodníku jižně od domu č.p.53.
Objekt ZS bude napojen na kanalizaci a vodu ve vnitrobloku, el. energie bude odebírána z rozvodů
k nejbližším domům přes měření odběru.
Orientační přehled lhůt přípravy a výstavby:
- návrh stavby
- odsouhlasení návrhu stavby
- dokumentace pro stavební povolení
- obstarání stavebního povolení v právní moci
- stavební povolení v právní moci
- dokumentace pro provedení stavby a výběr dodavatele
- výběr dodavatele stavby
- zahájení výstavby
- dokončení výstavby

03/2009
04/2009
05 – 06/2009
08/2009
09/2009
06 – 08/2009
09 – 12/2009
03/2010
12/2010

Veškeré stavební práce je nutno provádět v souladu s platnými normami, předpisy a zákonnými
ustanoveními. Při stavebních pracech v pásmu podzemního vedení, v pásmu dálkových kabelů a
v pásmu vzdušného vedení je nutné respektovat veškerá příslušná ustanovení, zejména pokud se
jedná o způsob provádění zemních prací a zákaz použití mechanizace, povšechně pak zabezpečení
vedení a zařízení před poškozením.
Před vlastním zahájením stavebních prací se doporučuje provést prohlídku a zdokumentovat stav
současného oplocení pozemků.
Veškerý stavební materiál použitý do díla musí odpovídat příslušným normám a technologickým
předpisům. Živičné směsi musí mít požadované vlastnosti.
Zemní pláň je nutno náležitě upravit, zamezit vstupu vody a zabránit jejímu zvodnění. Je třeba zajistit
potřebnou únosnost a první stmelenou vrstvu položit co nejdříve.
Zařízení staveniště se předpokládá pouze malého rozsahu s využitím mobilních objektů. Parkování
mechanismů je možné na staveništi. Odběr elektrické energie je nutno dohodnout s příslušnou
služebnou energetické společnosti.
Stavebník zajistí pravidelné provádění zkoušek míry hutnění zeminy podloží, zkoušky podkladních
vrstev a živičných krytů vozovky a provede o tom záznamy ve stavebním deníku.
Věcné a časové vazby, nároky na výstavbu
Úpravy v této lokalitě, které jsou součástí této akce, lze rozdělit na 2 typy stavební činnosti.
a) úpravy komunikací a parkovišť
b) úpravy vnitrobloků
Úpravy komunikací se týkají ulice Fibichovy, kde práce budou probíhat postupně po částech tak, aby
byl stále zajištěn přístup a příjezd minimálně pro hasiče a záchranné vozy, jak do domů v ulici
Fibichově, tak k domům č.p. 51.52 a 53 uprostřed bloku. Předcházet musí přeložka plynovodu.
Následně po komunikaci budou upravovány chodníky v ulici a plocha před poliklinikou.
Ve stejnou dobu bude prováděna úprava parkovišť při ulici Škroupově, kde bude předcházet přeložka
vodovodu. Zcela nezávisle budou provedeny úpravy chodníků v ulici Palackého a Čsl. Armády, kde
práce budou probíhat za provozu v domech, takže musí být stále umožněn do nich přístup.
Práce ve vnitrobloku budou prováděny postupně tak, aby byl zachován přístup k domům čp. 51 – 53 a
příjezdy k trafostanici a k výměníku. Dále musí být zachovány příjezdy do garáží v domě č.p.675, 676,
u domu č.p. 585, 610, 611. Pro obchod v domě č.p. 219 ve Fibichově ul. musí být umožněno
zásobování. Na východní straně vnitrobloku musí být umožněn vjezd do dvora domu č.p.811 a 199,
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PODMÍNKY PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY – viz souhrnná zpráva B.1.11.
DOKLADOVÁ ČÁST – přiložen záznam z jednání

STUDIE REKONSTRUKCE DOMU ROOSEVELTOVA Č.P.490 A STUDIE IPRM CHRUDIM
(LOKALITA REVOLUČNÍ, FIBICHOVA A ŠIRŠÍ VZTAHY)

7/
8/

Záznam z projednání rozpracované studie konaného dne 2.3.2009 v zasedací místnosti MÚ Chrudim

8/

Jednání se zúčastnili:
MÚ -

9/

Petr Řezníček , místostarosta
Petr Pecina
Rudolf Galbavý
Jitka Bodláková
Milan Šikl ( odbor dopravy )
(OŽP )
Hana Komárková
Karel Thér
správa budov :
Jaroslav Votruba
Daniel Stuchlík
Milan Havelka
Hygienik : Jaroslav Říha
HZS : Martin Nekvapil
Projektant :
Pavel Štěpán
Ivan Hořejší
Jan Hořejší
Pavel Borota
Pavel Nasadil
Jan Horký
Tomáš Straka
Blanka Slancová

Předmětem bylo projednání rozpracované studie rekonstrukce domu č.p. 490 v Rooseveltově ulici a studie IPRM
Chrudim ( lokalita Revoluční, Fibichova a širší vztahy ).
Dům č.p.490- projektant předložil půdorysy, řezy, uliční pohledy a objasnil návrh stavby: architektonické a stavební řešení,
vhodné řešení technického vybavení domu (vytápění, zdravotechnika, silnoproud ), řešení z hlediska požární bezpečnosti a
hygieny.
Studie IPRM – projektanti předložili situace obou lokalit 1: 500 a v situaci 1: 1000 širší vztahy. Dále objasnili principy návrhu
z urbanistického a architektonického, návrh dopravy , návrh vnitrobloků a zeleně, hospodaření s odpady, řešení z hlediska
požární bez
K jednotlivým studiím byly vzneseny následující požadavky, které budou do studií
zapracovány :
Č.P.490 :
1/
2/
3/
4/
5/
6/

v 1.NP střední sekce B zůstane 6 stávajících ubytovacích jednotek se společným hygienickým zařízením. Výhledově
budou upraveny na 3 malé byty s vlastním soc. zařízením
byty se střešními okny ve 4.NP orientované do Palackého ulice budou mít možnost větrání i do vnitrobloku (
požadavek hygienika kvůli hluku). U bytů orientovaných do Palackého ulice stačí okna s trojskly
z požárního hlediska musí být zajištěno větrání prostoru spodní části schodiště ( rameno do suterénu )
pro byty ve 4.NP musí být umožněn požární zásah střešními okny z ulice
dvorní fasády budou zatepleny kontaktním systémem, okna budou vyměněna za nová plastová
architektonicky cenné uliční fasády nebudou zatepleny, budou vyměněna okna za plastová nebo špaletová.
Výpočtem bude do 13.3.určeno případné zateplení ostění oken v exteriéru pro vyloučení kondenzace.

10/

byty v půdní vestavbě, které nemají svislá okna, budou mít alespoň jedno střešní okno se sníženým parapetem
v domě bude zrušen rozvod zemního plynu, pouze pro Spolkový dům je samostatný systém vytápění a přípravy
TUV zemním plynem . Budou zrušena plynová kamna WAV a karmy pro ohřev TUV. Plynové sporáky pro vaření
budou nahrazeny el. dvouplotýnkou a samostatnou troubou.
vytápění všech bytů a příprava TUV bude pomocí bytových výměníků umístěných v uzamčených nikách společných
chodeb, součástí návrhu jsou i radiátory a rozvody ve všech bytech.
ve všech stávajících bytech budou stávající rozvody studené a teplé vody napojeny na rozvody od bytových
výměníků
Ve společných prostorech a nových bytech ve 4.NP bude veškerá elektroinstalace včetně osvětlení nová. Nové
bude i napojení stávajících bytů, bytové rozvaděče a přívod k el. dvouplotýnkovému vařiči. Ostatní silnoproudé
rozvody v bytech nebudou studií řešeny

Do 13.3. bude finální verze studie domu č.p.490 a definitivní řešení uličních fasád tohoto domu zaslána v PDF
objednateli k ev. posledním drobným připomínkám před odevzdáním.
IPRM. LOKALITA REVOLUČNÍ :
1/
2/
3/
4/
5/
6/
7/
6/

na základě požadavku zástupce OD bude upřesněno řešení obytných ulic- jednosměrnost a provoz
v místech nástupních ploch (u domů s rozdílem úrovní podlahy posledního podlaží a přízemí větším než 12 m)
mohou zůstat kontejnery na komunální odpad s kolečky
ve velkém vnitrobloku bude hřiště pro míčové hry (vyžadovalo by min. 4m vysoké oplocení) nahrazeno jinými
herními prvky
bude ověřena trasa cyklostezky od nádraží ČD ulicí Čs. Armády k okružní křižovatce
před domem č.p. 593 v Revoluční ulici bude navíc místo pro 3 kontejnery na tříděný odpad
nové konstrukce chodníků a komunikací nesmí zasahovat do kořenového systému stromů (půdorys koruny), je třeba
zmenšit parkoviště před č.p.595
v úzké části ulice PřemyslaOtakara bude na jedné straně zrušeno stromořadí

IPRM - LOKALITA FIBICHOVA :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Zredukovat šikmá parkovací stání v ulici Škroupova v blízkosti stykové křižovatky Škroupova x Palackého.
Prověření poloměrů křižovatky Škroupova x Palackého – umožnění průjezdu kloubových autobusů a návěsů
Prověření možnosti zrušení nášlapů na vjezdu/výjezdu do/z ulice Fibichova, (nejedná se ulici určenou pouze pro
cílovou dopravu)
Prověření možnosti rozšíření průjezdního profilu ulice Čsl. armády, (zajištění větší bezpečnosti pro výjezd
parkujících vozidel podél pozemků ČD)
Vytvořit variantu č.2 s podzemním parkováním pod navrhovaným sportovištěm, (zvýšení parkovací kapacity území)
Zajištění odvozu tříděného odpadu, tzn. nenavrhovat kontejnery pro tříděný odpad do zastřešeného prostoru, (ke
kontejneru musí být zajištěn přístup shora – zvedání jeřábem)
Maximálně redukovat stavební úpravy v prostoru kořenových systémů zachovávaných stromů
Sepsat bilanci odstraňovaných, zachovaných a navrhovaných stromů, dřevin a nízké zeleně
Návrh typů veřejného osvětlení zkoordinovat s koncepcí VO pro město Chrudim od arch. ateliéru 3 architekti.

IPRM . ŠIRŠÍ VZTAHY :
1.
2.
3.
4.
5.

Prostor pro výstup, odstav, nástup do autobusové dopravy nenazývat jako autobusové nádraží, ale jako autobusové
stanoviště
Doplnit navrhovanou rezervu na pozemku ČD v blízkosti křižovatky Čsl. armády x Škroupova, (rezerva pro
parkhouse, popř. jiná funkce)
Dořešit cyklistické trasy v řešeném území podle generelu cyklistické dopravy
Doplnění navrhované pěší trasy přes lokalitu bývalé textilky rovnoběžně s ul. Palackého spojující ul. Revoluční a
lokalitu Fibichova
studie bude doplněna o samostatný výkres dopravního řešení
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