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1.

Koncepce uspořádání veřejného prostranství

1.1.2. Doplňující průzkumy a rozbory
Jak již bylo uvedeno v předchozí kapitole, zhotovitelský tým na jaře 2018 prováděl podrobné terénní šetření, zaměřené na ověření stávajícího stavu využití území a jeho rozvojový potenciál se zaměřením na jednotlivé odbornosti – urbanisticko architektonické a krajinářské hodnoty, dopravní a technická infrastruktura apod. Součástí analýzy řešeného území byla také podrobná fotodokumentace, uložená u zhotovitele.
Další informace a podklady, získané z dostupných veřejných zdrojů nebo předané pořizovatelem, byly analyzovány ve vztahu k předmětu řešení a jsou souhrnně graficky dokumentované ve Výkrese problémů č.3. Společně s analýzou širších vztahů v rozsahu celého
správního území města Domažlice (výkres č.1) jsou pak tyto analýzy podkladem pro vlastní
návrh veřejných prostranství ve vymezených plochách a lokalitách.

1.1. Analytická část
1.1.1. Vyhodnocení podkladů
Rozhodujícím podkladem pro zpracování studie veřejných prostranství ve městě Domažlice je pochopitelně její Zadání, kde je specifikován rozsah řešeného územní (lokality 16) a také požadavky na postup, způsob a obsah řešení a dokumentace. Zadání zároveň
definuje okruh podkladů, které budou použity při řešení (tučně).
Další zásadní podklad pro vymezení a řešení veřejných prostranství je vydaný územní
plán Domažlice (dále ÚP Domažlice, ing.arch. Petr Vávra – Studio KAPA, nabytí účinnosti
7.11.2016). Zde v kapitole d) Koncepce veřejné infrastruktury včetně podmínek pro její
umísťování je definováno vymezení ploch veřejných prostranství (PV), sloužících obecnému
užívání bez ohledu na vlastnictví pozemků. Podle ÚP Domažlice v souladu s příslušnými
legislativními předpisy (mj. zákon o obcích) se jedná se o plochy k umístění všech druhů
pěších i vozidlových komunikací místního významu ke stávající i nové zástavbě, plochy pro
umístění dětských hřišť, veřejné zeleně apod., přičemž pro významné plochy veřejné zeleně
(zejména lokalitu 6) je samostatně vymezena plocha zeleně na veřejných prostranstvích
(ZV). Zároveň je ÚP Domažlice vymezen okruh rozvojových ploch, ve kterých je rozhodování o změnách v území podmíněno zpracováním územní studie pro celé takto definované
lokality : Z4, Z8+Z9+P21, Z25-30. Pro rozvojové plochy Z5, Z6, P7-9, P26, P36, Z45-48,
Z51-55 je pak požadavkem územního plánu uzavření dohody o parcelaci dotčených pozemků, pro níž je územní studie nezbytným podkladem. Cílem zpracování územní studie
vybraných lokalit je podrobnější prověření urbanisticko architektonické koncepce s důrazem
na kvalitu veřejných prostranství včetně řešení dopravní a technické infrastruktury. Jedná se
o zásadní rozvojové lokality města Domažlice, které jsou z hlediska celkové urbanistické
koncepce rozhodujícími plochami zástavby a jsou také pohledově významně exponované
vzhledem k atraktivnímu krajinnému zázemí, na něž veřejná prostranství přirozeně navazují
(Cvičák, Tři vrby). Zároveň bylo třeba v podrobnosti prověřit vymezení veřejných prostranství a následně (2.etapa) i umístění vlastních staveb vzhledem k definovaným limitám využití území. Návrh územní studie je tedy v souladu s ÚP Domažlice, jehož rámec tato dokumentace nepřekračuje, navrhuje ve větší podrobnosti dílčí členění či restrukturalizaci ploch
s cílem optimálního využití cenných rozvojových území.
Základním zdrojem pro definování limit využití území jsou územně analytické podklady, předané zadavatelem (ÚAP ORP Domažlice, resp. ÚAP PK), které jsou nad digitální mapou katastru nemovitostí (DKM) promítnuty do řešených lokalit ve Výkrese problémů č.3. Všechny relevantní limity využití řešených ploch jsou zde přehledně zobrazeny
v měřítku 1 : 1.000 jako podklad pro dokumentování a ověření využitelnosti řešeného území. Pro další výkresy, kde je potřeba navrhované řešení konfrontovat navíc s aktuálním využitím řešeného území, byly jako podklad použity veřejně dostupné letecké snímky, příp.
ortofotomapy.
Nezbytnou součástí pro zjištění aktuálního stavu využití území, ale také pro celkové
seznámení se s řešenými lokalitami, byly zhotovitelem provedeny vlastní terénní průzkumy. Ty byly zaměřeny jednak k ověření současného faktického využití, tedy nikoli jen
v podkladech zachyceného právního stavu, ale také k ověření souvislostí a vazeb veřejných
prostranství na stávající urbanistickou strukturu města a jejich vazbu na krajinné zázemí
města, které vedle svých nesporných estetických kvalit plní též funkci každodenní i víkendové rekreace.

Lokalita č.1 je situována na jihozápadním okraji zastavěného území města mezi
vodním tokem Zubřina v souběhu s cyklistickou stezkou a železniční tratí a skládá se ze
dvou na sebe navazujících částí. Západní část “V Zahrádkách“ je v současnosti využívána
v souladu s jejím názvem k individuální rekreaci, tj. zahrádky s často významně předimenzovanými zahradními domky a chatkami a také neodpovídajícím využitím k více méně trvalému bydlení. Vedle toho jsou však v území již realizovány a zkolaudovány rodinné domy,
jejichž přístupové komunikace neodpovídají stávající legislativě. To vše s sebou přináší výrazné problémy zejména v oblasti dopravní a technické infrastruktury = stávající zařízení
kapacitně ani funkčně neodpovídají uplatňovaným nárokům a potřebám. Podle ÚP Domažlice se jedná o přestavbovou plochu (P26) s cílovým využitím pro individuální rodinné bydlení, tj rodinné domy (BI) s podmínkou respektování koridoru a ochranného pásma dráhy
včetně ochrany vlastních staveb před hlukem, respektování vedení a ochranného pásma
VN a záplavového území. Východní část “Židova louka“ je v současné době převážně využívaná jako louka s důležitou doprovodnou a izolační zelení, severní část při Zubřině je využívána jako skladový a výrobní areál. Podle ÚP Domažlice se opět jedná o přestavbovou
plochu (P36) pro výstavbu RD (BI) s podmínkou respektování koridoru a ochranného
pásma dráhy včetně ochrany vlastních staveb před hlukem a přeložení vedení vč. ochranného pásma VN. Z výše uvedených důvodů byla celá lokalita v ÚP Domažlice podmíněna
uzavřením dohody o parcelaci s řešením dopravní a technické infrastruktury.
Lokalita č.2 „Nevolický vrch“ se skládá ze tří na sebe kontaktně navazujících částí,
kterou jsou zařazeny do 1.etapy zastavitelných ploch jedné z největších a zároveň
nejatraktivnějších rozvojových lokalit města Domažlice. Všechny plochy jsou v současnosti
využívány jako zemědělská půda se všemi negativními dopady na zastavěná území, dosud
realizovaná torza této lokality představuje zástavba ulic Vosmíkovy a Nevolické / Pelnářovy.
Severozápadní část (dle ÚP Domažlice zastavitelné plochy Z45 a Z46) je ze severu
ohraničena tělesem železniční tratě, která tvoří zároveň zásadní limitu pro její využití včetně
povinnosti respektovat vymezený koridor pro zdvojkolejnění této tratě. Z toho také vyplývá
omezení využitelnosti jak z hlediska funkční náplně (plochy pro drobnou výrobu a služby
VD), tak z hlediska časového – rozvojové plochy dotčené tímto koridorem mohou být
využity teprve po realizaci úpravy železniční tratě, zároveň do stanoveného ochranného
pásma dráhy nemohou být umisťovány plochy a zejména stavby pro bydlení (plochy BI).
Druhá část lokality, umístěná jižně ulice Vosmíkovy, se podle ÚP Domažlice skládá z
plochy přestavbové (P39) a ploch zastavitelných (Z47 a Z48), všechny určené pro bydlení
v rodinných domech (BI) jako přirozené pokračování stávající výstavby RD v této atraktivní
rozvojové lokalitě města. Limitou pro budoucí zástavbu je venkovní vedení VN s jeho
ochranným pásmem, které je proto navrženo k uložení do kabelu.
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Východní část lokality, oddělená od obou předchozích výrazným krajinným předělem Nevolickou cestou, je podle ÚP Domažlice složena ze dvou zastavitelných ploch bydlení
v rodinných domech (BI/Z53, Z55), dvou ploch smíšených obytných městských (SM-V/Z52,
Z54) a dále ploch veřejných prostranství (PV/Z56).
Součástí řešení této lokality je také liniová plocha zeleně ochranné a izolační po
východním okraji (ochranné pásmo venkovního vedení VN), která je začleněna do systému
veřejných prostranství této lokality. Rozhodující plochou veřejného prostranství a zároveň
kompoziční osou celého území je pak severojižní trasa Nevolické cesty, která by měla být
upravena právě ve prospěch pěších a pobytových ploch – v optimálním případě třeba
předzahrádek kavárniček a hospůdek, pro které jsou přednostně rezervovány plochy
smíšené obytné městské (SM-M/Z46,52 a 54).

Lokalita č.6 opět takřka kontaktně navazuje, tentokrát na lokalitu 1, od které je
oddělena pouze tělesem železniční tratě a tvoří ji bývalé vojenské cvičiště, za dvacetiletí
nevyužívání významně zarostlé převážně nekvalitní náletovou zelení. Podle ÚP Domažlice
se jedná a návrhovou plochu zeleně na veřejných prostranstvích (plocha Z14), která je již
zde deklarovaná jako příměstský přírodní park a má být řešena jako rozvolněné veřejné
prostranství urbanizované zeleně parkového i přírodně-krajinářského charakteru s možností
umístění ploch pro sport či staveb pro krátkodobou veřejnou hromadnou rekreaci (např.
dráhy bicross, skatepark, altány, relaxačně-meditační prostory, vodní plochy apod.).
Předmětná plocha je vzhledem k lokalizaci v dobré dostupné vzdálenosti, zároveň však
v prostorově i hlukově dislokované poloze vůči stávající zástavbě takřka ideální.
Hlavním problémem tohoto rozsáhlého území je jeho dopravní napojení v zásadě
jedinou přístupovou komunikací z jihu (tzv. betonka jako původní účelová vojenská cesta
z kasáren na cvičiště), a to stávajícím podjezdem pod železniční tratí s nedostatečnými
prostorovými parametry. Alternativní příjezd ze západní strany je veden přes nechráněný
úrovňový přejezd s absolutně nedostatečnými rozhledovými parametry a po místní
komunikaci, zařazené do sítě cyklostezek.
Doplňující průzkumy v oblasti dopravy zahrnovaly posouzení souladu s platnou územně plánovací dokumentací, pochozí průzkum terénu s pořízením fotodokumentace, posouzení výškových poměrů z polohopisných a výškopisných podkladů včetně posouzení sklonových parametrů v kontextu kategorizace navrhovaných komunikací. Posouzení dopravní
dostupnosti vychází především z pohledu situování lokalit vůči centru města příznivě. U lokalit 1 – 3 lze předpokládat větší využití bezmotorové dopravy, t.j. pěší nebo cyklistické, větší využití individuální dopravy předpokládáme ve vztazích mezi lokalitou 4 (Valcha) a centrem a obecně při cestách do příměstské oblasti nebo v rámci okresu a kraje.

Lokalita č.3 je složena ze dvou na sebe přes ulici Benešovu nepřímo navazujících
částí na severním okraji města, určených pro pokračování stávající obytné zástavby.
Východní část, je podle ÚP Domažlice tvořena plochami pro bydlení v bytových
domech (BV/P21 a Z9), na něž na severu navazuje zastavitelná plocha bydlení v rodinných
domech (BI/Z8). Stávající severní okraj zástavby, lemovaný již zemědělsky
obhospodařovanými pozemky, je tvořen bytovými domy naprosto rozdílného charakteru a
kvality. Zatímco bytová zástavba minulého období vykazuje přes její unifikaci přece jen
znaky celkové urbanistické kompozice, dva obytné soubory postavené v posledním období
jak svým architektonickým řešením, tak urbanistickou strukturou vypovídají jednoznačně o
jediné snaze investora, tj. maximálně využít a vytěžit pozemky. Navrhovaná dostavba by
pak měla urbanistickými nástroji, tj. zejména dislokací ploch s rozdílným způsobem využití,
eliminovat, resp. alespoň zjemnit tento zjevný nesoulad zejména pak vzhledem k enormně
pohledově exponované poloze při příjezdu do Domažlic od Horšovského Týna.
Druhá část lokality č.3 se nachází na západ od ulice Benešovy (silnice III/19363 na
Luženičky) a podle ÚP Domažlice se skládá z ploch pro bydlení v rodinných domech (BI/P8,
P9 a Z6) a dále ploch pro městskou smíšené zástavbu (SM-M/P7 a Z5). Předmětné plochy
jsou v současnosti využívány jako zemědělská půda a částečně jako zahrádky, určené
k přestavbě na bydlení. Významnou devizou této lokality je její přímá vazba na rybník U tří
vrb – řešená lokalita č.5 (viz dále).
Vzhledem ke značnému rozsahu rozvojových ploch jsou v souladu s platným územním
plánem a Zadáním v obou částech navrženy plochy veřejných prostranství s cílem
kompenzace deficitu těchto důležitých ploch.

1.1.3. Vyhodnocení současného stavu
Na základě terénních průzkumů byl ověřen aktuální stav využití území všech řešených
lokalit včetně jejich vazeb na sousední plochy a navazující urbanistické struktury a také vazeb takto vymezených veřejných prostranství mezi sebou, resp. ve struktuře celého sídelního útvaru. Vyhodnocení současného stavu využití území je pak podrobně popsáno v předchozí kapitole jednotlivě pro každou lokalitu.
Takto zjištěné údaje byly konfrontovány s předanými podklady (digitální mapy KN, letecké snímky, resp. ortofotomapy, územně analytické podklady ORP Domažlice
s vymezením limit využití území a další) s cílem ověření aktuální využitelnosti jednotlivých
lokalit, případně určení podmínek pro jejich využití. Tyto poznatky byly v předchozí etapě
společně pro všechny součásti (profese) analyticky shrnuty ve výkrese problémů č.2 a využity při návrhu celkové urbanistické koncepce využití ploch a pozemků.

Lokalita č.4 „Valcha“ je situována východně od přeložky silnice I/26 na Folmavu,
snadno přístupná po její bývalé trase. Právě vzhledem k její atraktivní lokalizaci vůči
mezinárodnímu silničnímu tahu je ÚP Domažlice určena pro smíšenou obytnou zástavbu
venkovského charakteru (SM-V, zastavitelné plochy Z25,28 a 29) s možností realizace
staveb pro bydlení v kombinaci s různými podnikatelskými aktivitami. Na tyto plochy
navazuje, resp. umožňuje jejich vymezení a zpřístupnění návrh ploch pro veřejná
prostranství (PV/Z26,27 a 30). Součástí řešení je v souladu se Zadáním také plocha
ochranné a izolační zeleně podél příjezdové komunikace s cílem eliminace negativních vlivů
z provozu na I/26. Dotčené plochy jsou v současnosti zemědělsky využívány.
Lokalita č.5 kontaktně navazuje ze severu na lokalitu 3 a podle ÚP Domažlice je
určena k využití jako plocha občanského vybavení pro sport a rekreaci (OV-S/Z4) v přímé
vazbě na rybník U tří vrb. Jedná se o v současnosti jen částečně zemědělsky využívanou
plochu (louka), v jejímž centru a zároveň nejnižším místě celého území jsou podmáčené
plochy s tomu odpovídající specifickou vegetací. Právě v rámci terénních průzkumů vznikla
myšlenka tato unikátní společenstva zachovat a naopak je využít jako základ koncepce
tohoto významného území pro celé Týnské předměstí Domažlice.
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1.2. Architektonicko - urbanistické řešení
V grafické části jsou tedy vymezeny plochy veřejných prostranství sloužící v souladu
s příslušnými předpisy obecnému užívání bez ohledu na vlastnické právo k nim a to jak stávající, tak i nově navržené. Veřejné prostranství je v zásadě vymezeno hranicemi pozemků
určených k zástavbě (soukromé pozemky), které zároveň vymezují hranice veřejných prostranství, na kterých jsou umístěny komunikace a dopravní plochy vozidlové a pěší, pěší a
shromažďovací prostory a dále zeleň veřejná a doprovodná a izolační. Podmínky pro prostorové uspořádání komunikací jsou v souladu s §22 vyhlášky č.501/2006 Sb. definovány
ve výkresech č.1 a 3 a následujících kapitolách.

Cílem územní studie veřejných prostranství (ÚSVP) města Domažlice je prověřit možnosti a na jejich základě navrhnout koncepci optimálního uspořádání veřejných prostranství
v rozhodujících rozvojových lokalitách města Domažlice včetně ověření či doplnění jejich
vazeb vzájemně a na významné atraktivity města. Proto jsou v návrhu definovány optimální
podrobné podmínky pro následné projekty a realizace veřejných prostranství ve vybraných
lokalitách, ve druhé etapě pak jsou v souladu se Zadáním stanoveny i prostorové podmínky
pro umístění staveb, které svými hmotami a jejich rozložením dotvářejí charakter a kvalitu
veřejného prostranství. Jedná se zejména o vymezení ploch s rozdílným způsobem využití
s důrazem na plochy veřejných prostranství včetně zeleně, jejich detailní umístění a parametry prostorového uspořádání ve vztahu k navazující zástavbě a vzhledem k lokalizaci
také ve vztahu k ochraně krajinného rázu. Pro vytváření příznivého životního prostředí je
rozhodující celková koncepce funkčního uspořádání území (viz ÚP Domažlice), kdy jednotlivé navrhované funkce pozemků nevyvolávají negativní dopady na okolní pozemky a vytváří se tak harmonické, prioritně obytné prostředí. Totéž pak platí o uspořádání veřejných prostranství, kdy vedle jejich správného a hlavně dostatečně prostorově kapacitního vymezení
musí být ještě větší důraz kladen na jejich realizaci včetně doplňkových prvků drobné architektury (viz dále). V ÚSVP Domažlice je tedy navržena koncepce uspořádání veřejných prostranství se snahou v maximální možné míře vyhovět současným požadavkům na funkce,
které by měly i podle vydaného ÚP Domažlice tato území plnit, a současně přispět ke zhodnocení veřejného prostoru a zvýšení dosavadního i navrženého komfortu těchto významných městských a příměstských lokalit.
Celková urbanisticko architektonická koncepce řešení byla navržena zejména
s důrazem na širší krajinné vztahy, přičemž se prokázala mimo jiné z hlediska kompozice
veřejných prostorů, prostupnosti navržené zástavby a ochrany území před srážkovými vodami, potřeba zachování navržených koridorů veřejné či ochranné zeleně jako páteře
funkční a prostorové struktury řešených území. Proto je nedílnou a důležitou součástí návrhu i systém ploch veřejné, doprovodné a izolační zeleně, zajišťující vedle každodenní rekreace především kvalitní obytné prostředí uvnitř obytných celků s možností umístění prvků
drobné architektury, dětských hřišť a odpočivných míst a dále propojující jednotlivé lokality
obytné zástavby. Dalším cílem návrhu ploch zeleně je oddělení případných zdrojů hluku a
znečištění od vymezených pozemků pro obytnou výstavbu, případně využití jinak nevyužitelných ploch dotčených ochrannými pásmy či záplavovým územím.
Cílem USVP Domažlice je tedy návrh urbanisticko architektonické koncepce řešení
veřejných prostranství v Zadání vyznačených, v převážně rozvojových či přestavbových
lokalitách správního území. Ve všech takto vymezených lokalitách se návrh zaměřuje na
celkové uspořádání veřejných prostranství s důrazem na komplexní řešení včetně organizace dopravy a jejího případného zklidnění v obytných celcích, dopravy v klidu, pěší a cyklistické dopravy apod., na návrh a doplnění nové technické infrastruktury a v neposlední
řadě návrh parkových úprav a doplnění sídelní zeleně včetně doporučení lokalizace prvků
drobné architektury a mobiliáře (lavičky, odpadkové koše, stojany pro kola apod. - viz dále)
jako nezbytného doplňku navrženého parteru. V souladu s ÚP Domažlice předpokládáme,
že součástí ploch veřejných prostranství budou komunikace prioritně se vsakovacími povrchy a dále zelené pásy s travnatým povrchem, doplněné keřovými porosty a podle místních možností (rozhledové poměry apod.) také vybrané druhy – kultivary stromů
s omezenou velikostí koruny.

Lokalita č.1 se skládá ze dvou naprosto odlišných částí, rozdělených bývalou „tankovou cestou“, tj. komunikací, vedoucí od křižovatky s ulicí Kozinovou (silnice II/193). Ta se
v návrhu stává funkční i kompoziční osou řešené lokality, kolem které jsou vymezeny kapacitně dimenzované plochy veřejných prostranství s převahou zeleně, ale také s možností
umístění volejbalového kurtu s dětským hřištěm a lavičkami. Dále je zde navrženo hřiště na
pétanque, doplněné piknikovým stolem s lavicemi, případně venkovním ohništěm, tedy místo k posezení a setkávání všech věkových skupin obyvatel. K tomu je s výhodou využit koridor jinak nevyužitelného území v ochranných pásmech vysokého napětí a plynovodu. Zmiňované aktivity jsou navrženy na površích absorbujících vodu či plochách s propustným
povrchem. Jedná se zejména o travnaté pravidelně sekané plochy, přírodní mlat a v některých případech betonovou dlažbu prorůstající travou. Charakter zeleně pro tuto lokalitu vychází z místně obvyklých druhů keřového podrostu a smíšené vysoké zeleně – jehličnanů a
listnáčů, stejně jako v blízkém, přes těleso železnice navazujícím lesoparku (lokalita 6). Zde
by však měla být vysoká zeleň udržována častějším prořezem. Ze severu na toto území
navazují další plochy veřejné zeleně s podobnými možnostmi doplňkových funkcí a aktivit,
tentokráte koncepčně vázané na stávající cyklostezku a situované částečně také v jinak
nevyužitelném záplavovém území. Záplavové území je při návrhu vymezení ploch pro výstavbu respektováno a územní studie nástroji prostorového uspořádání (hlavní a vedlejší
stavební čára – viz hlavní výkres č.1) vymezuje přímo plochy mimo záplavové území i další
ochranná pásma, kde lze obytné objekty bez kolize umístit.
Koridor železniční tratě vytváří v řešené lokalitě významnou prostorovou překážku
zejména pro obytnou zástavbu, která je situována co nejdále od železničního tělesa s tím,
že přirozenou hlukovou bariéru tvoří zeleň zahrad, resp. stávající trojúhelníková plocha
se vzrostlou zelení. Podmínkou pro využití rozvojových ploch je přeložka venkovního vedení
VN, navržená již v ÚP Domažlice do polohy souběhu se stávající trasou vysokotlakého plynovodu s cílem sloučení ochranných a bezpečnostních pásem do jednoho koridoru.
Další součástí ploch veřejných prostranství jsou pochopitelně všechny stávající i navrhované komunikace, zpřístupňující plochy pro výstavbu, vymezené právě hranicemi takto
lokalizovaných dopravních koridorů – viz dále samostatná kapitola. Pro východní část lokality „Židova louka“ byla již zpracována dokumentace pro územní rozhodnutí, která byla
v návrhu zohledněna, v západní části stávajících zahrádek návrh respektuje v ÚP Domažlice navržené plochy a koridory veřejných prostranství vymezené zároveň jako veřejně prospěšné stavby. Vzhledem k současnému využití území, tj. zahrádky s často významně předimenzovanými zahradními domky a chatkami, užívané však často k trvalému bydlení společně s již kolaudovanými RD, stávající přístupové komunikace naprosto neodpovídají stávající legislativě, a proto realizace navržené dopravní obsluhy je nezbytnou podmínkou pro
další zástavbu této lokality.
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Lokalitu č.3 na severním okraji města tvoří dvě zcela rozdílné části, navazující na
sebe pouze navrhovanou křižovatkou s ulicí Benešovou (silnice III/19363). Zatímco
východní část je tvořena zejména rozvojovými plochami pro bydlení v bytových domech, na
něž pouze na severu navazují plochy pro bydlení v rodinných domech, západní část
navazuje na kvalitní vilovou zástavbu města s přímou vazbou na vysoce atraktivní krajinné
zázemí – rybník U tří vrb (viz dále lokalita 5).
V rámci celkové koncepce řešení takto definované lokality byly vedle umístění
veřejných prostranství pro dopravní a technickou infrastrukturu (podrobně viz dále kapitola
2.1., 2.2.) vymezeny plochy veřejných prostranství jako plochy pro společenské,
shromažďovací a rekreační účely, které v tomto území dosud nebyly realizovány.
Západní část se koncepčně snaží navázat na kvalitní založení vilové čtvrti s tím, že
všechny nové komunikace jsou navrženy jako dopravně zklidněné na odpovídajících
plochách veřejných prostranství. Součástí návrhu je přímé pěší propojení města do prostorů
navrhovaného rekreačního území s rybníkem U tří vrb (viz dále lokalita č.5). Součástí
lokality je také plocha pro smíšenou zástavbu („Rybářská bašta“), která je výhodně
umístěna při Benešově ulici a zároveň přímo na hraně výše uvedeného navrženého
rekreačního území, kam jsou situována hřiště a další doprovodné aktivity.
Pro budoucí zástavbu, spoluvytvářející veřejná prostranství, je v souladu s ÚP Domažlice opět navržena prostorová regulace (mj. výškové omezení staveb, klesající směrem
k okrajům lokality, umístění staveb v uliční čáře při komunikaci a využití okrajových částí
pozemků jako zahrady, tj. pozvolný přechod do volné krajiny apod.) s cílem respektování
okolní stávající zástavby, harmonického měřítka a vztahů v navazujícím krajinném zázemí.
Ve východní části lokality, v centru nově navrhované zástavby, je v souladu
s příslušnými legislativními předpisy navržena zásadní plocha veřejného prostranství „Kozinovo náměstí“ s architektonizovaným parterem a parkovou úpravou. Navržený veřejný
prostor je situován po obou stranách nové komunikace, navazující severozápad ním
směrem na ulici Švabinského. Prostor náměstí je komunikací protnut asymetricky –
jihozápadní užší strana by měla mít formu obchodního bulváru s kolmým parkováním, alejí
stromů a rozšířeným chodníkem, který vytvoří nástupní prostor pro komerčně využitelný
parter bytové zástavby. Východní část navrženého veřejného prostoru je pak pojata jako
nové náměstí - pobytový prostor s kombinací zeleně a zpevněných ploch, doplněných
sezením a dalšími prvky drobné architektury. Je zde navržena fontána ve formě vodních
trysek v mělké prohlubni dlažby, tedy vodní prvek umožňující jak přímé schlazení
kolemjdoucích, tak pozitivní ovlivnění mikroklimatu náměstí. V rámci travnaté plochy je
umístěno malé dětské hřiště, bezpečně ohraničené kruhovou lavicí. Vše je koncipováno v
návaznosti na uvažovaný multifunkční objekt s komunitním centrem, školou a kavárnou,
vymezující severovýchodní hranu náměstí. Široký chodník podél této budovy umožňuje jak
volný pohyb chodců, tak rozmístění venkovního posezení kavárny či dalších podniků v
parteru budovy. Řada stromů lemující tento prostor bude poskytovat přirozené zastínění.
Celkový dojem živoucího náměstí by mělo doplnit veřejné osvětlení s promyšleně
dimenzovanými světelnými zdroji, zamezujícími nevhod- né oslnění ve vyšších patrech
budov a využívajícími úspornou LED technologii. Jako součást parteru náměstí jsou
navrženy podzemní kontejnery pro tříděný odpad, kdy jednotlivé vhozy jsou osazeny v
chodníku přiléhajícím ke hlavní komunikaci náměstí, tak aby byl umožněn bezkolizní příjezd
vozidla s mechanizmem pro vyzdvihnutí a vyprázdnění podzemních kontejnerů.
Pobytové části náměstí by měly být tvořeny vyváženou skladbou zpevněných a propustných a vodu absorbujících ploch. Travnatou plochu parku doplňuje mlatový povrch dětského hřiště. Hlavní komunikační plochy jsou tvořeny různými typy skládané betonové dlažby, v některých partiích s možností prorůstání travou. Pobytová plocha s altánem, ohraničená květinovými záhony, má mlatový povrch. Rozmístění travnatých a mlatových ploch respektuje nároky na zimní strojovou údržbu veřejných prostranství, sníh bude odklízen pouze
ze sítě zadlážděných pěších tras náměstí.

Lokalita č.2 „Nevolický vrch“ je součástí největší a zároveň zřejmě nejatraktivnější
rozvojové plochy města Domažlice, rozdělené z hlediska realizace do 2. časových etap
včetně vymezení dlouhodobé územní rezervy rozvoje města jižním směrem, přičemž
řešená lokalita č.2 je vymezena v rozsahu 1.etapy popdle ÚP Domažlice. Řešené území
navazuje na dva již realizované solitérní celky v území – ulici Vosmíkovu a ulici Nevolickou,
resp. Pelnářovu.
Základní osou kompozice veřejných prostranství je stávající Nevolická cesta s bohatou
doprovodnou zelení, která by měla být upravena ve prospěch pěších a pobytových ploch.
Tato koncepce je zakotvena již v UP Domažlice, kde jsou k tomuto koridoru situovány tři
zastavitelné plochy (Z46, Z52 a Z54) se smíšenou funkcí s plánovaným cílem využití
objektů vedle bydlení pro vhodné podnikatelské aktivity – kavárničky a hospůdky, které
mohou využít plochy navazujících veřejných prostranství k umístění předzahrádek a dalších
atraktivit právě ve vazbě na tuto důležitou historickou hojně využívanou pěší cestu.
Důležitou a nedílnou součástí ploch veřejných prostranství jsou také všechny stávající
i navrhované komunikace, zpřístupňující plochy pro výstavbu, vymezené právě hranicemi
takto lokalizovaných dopravních koridorů. Navržené komunikace navazují na stávající uliční
síť (ulice Vosmíkova, Nevolická a Pelnářova), které propojují do funkčního systému
s přihlédnutím k potřebě zokruhování i inženýrských sítí. – viz dále samostatná kapitola 3.
Návrh respektuje v ÚP Domažlice navržené plochy a koridory veřejných prostranství vymezené zároveň jako veřejně prospěšné stavby, přičemž realizace navržené dopravní a technické infrastruktury území je opět nezbytnou podmínkou pro další zástavbu této lokality.
Konkrétní umístění komunikací pak vychází ze zpřesnění a promítnutí souvisejících
vztahů dopravního charakteru (viz etapa I.), přičemž výsledkem je navržené umístění komunikace (větev 2.6) na rozhraní stávajících a navrhovaných ploch bydlení v rodinných domech. Výsledkem je navržené umístění komunikace (větev 2.6) na rozhraní stávajících a
navrhovaných ploch bydlení v rodinných domech (Z 53). Součástí řešení je pak také liniová
plocha zeleně ochranné a izolační po východním okraji, která spolu s vnitřním prostorem
stoupacího oblouku hlavní přístupové komunikace je začleněna do systému veřejných prostranství této lokality a využívá tak jinak nepoužitelnou plochu ochranného pásma venkovního vedení VN. Podle platného ÚP Domažlice připouští navržené plochy zeleně ochranné
a izolační i plochy bydlení v rodinných domech umístění nezbytné dopravní a technické infrastruktury. Protože územní studie je územně plánovací podklad, který není dle platných
předpisů závazně projednáván formou veřejné vyhlášky s veřejností, nepřihlédl pořizovatel
v rámci projednání a schvalování územní studie k připomínce vlastníka pozemku parcení
číslo 3541/6 v k.ú. Domažlice. Umístění navrhovaného parkoviště osobních vozidel o kapacitě 18 stání bude zpřesněno v rámci navazujícího řízení stavebního úřadu (územní řízení a
stavební povolení).
Severozápadní část lokality je ze severu limitována tělesem železniční tratě s jejím
ochranným pásmem, zároveň její využití omezuje povinnost respektovat vymezený koridor
pro zdvojkolejnění této tratě. Omezená využitelnost je zohledněna již v ÚP Domažlice
jednak určením zastavitelné plochy pro drobnou výrobu a služby (VD) v takto limitovaném
koridoru, dále však i ostatní rozvojové plochy dotčené tímto koridorem mohou být využity
teprve po realizaci úpravy železniční tratě.
Pro vlastní zástavbu RD, spoluvytvářející veřejná prostranství, je v souladu s ÚP Domažlice navržena prostorová regulace (mj. výškové omezení staveb, klesající směrem
k okraji lokality, umístění staveb v uliční čáře při komunikaci a využití okrajových částí pozemků jako zahrady, tj. pozvolný přechod do volné krajiny apod.) s cílem respektování okolní stávající zástavby, harmonického měřítka a vztahů v navazujícím krajinném zázemí.
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Skladba zeleně náměstí by měla být různorodá – mírně zvýšené květinové záhony kolem altánu mohou být osázeny kombinací trvalek (např. růžových keřů) a výsadbou sezónních květin. Travnatá plocha kolem dětského hřiště by měla být kombinací sekaného pobytového trávníku a nesekaných ploch se společenstvím lučních květin a travin. Výrazným
prvkem zeleně náměstí jsou stín poskytující listnaté stromy, lemující parkovací plochy podél
hlavní komunikace a alej stromů osazených do pobytového parteru při východní hraně.
Podrobnější řešení ploch bydlení v bytových domech (BM), vymezených v souladu s
ÚP Domažlice, není vědomě součástí navrhovaného řešení, odsouhlaseného v I.etapě zadavatelem (MěÚ Domažlice). Zde bylo konstatováno, že tato výstavba bude velmi pravděpodobně realizována jinými subjekty než městem Domažlice a není tedy vhodné ji svazovat
podrobnějšími regulativy nad rámec ÚP Domažlice (viz kapitola f). oddíl plochy bydlení
v bytových domech BM, odstavec c) prostorová regulace, kde je mj. definována „v ploše Z-9
je přípustná výška objektů max. 3,5 NP“. Případné další rozdělení ploch pomocí komunikace či dalších veřejných prostranství je možné řešit výhradně změnou ÚP Domažlice územní studie neřeší změny funkčních ploch, pouze upřesňuje umístění veřejných prostranství a jejich charakter.

Z ÚP Domažlice vyplývá, že rozvoj výstavby na svahu Týnského předměstí bude
pokračovat (navazující lokalita 3) a pro vlastní řešené území (zastavitelná plocha Z4) je
plánována funkce občanského vybavení – tělovýchovná a sportovní zařízení (OV-S)
s upřesněním, že se jedná o „plochy pro sportovně rekreační aktivity ve vazbě na vodní
plochu podmíněné územní studií“. Přilehlý rybník „U tří vrb“ je v létě i v zimě využíván k
rekreaci, na břehu se rovněž nachází budovy rybářské organizace.
Řešená rekreační plocha s převahou veřejné zeleně nabízí v severovýchodní části
pobytovou louku, odkud je snadno dosažitelná hladina rybníka – louka by tak převzala
funkci pláže, která na břehu rybníka chybí. Aktivní formě relaxace pak bude sloužit skupina
hřišť a tréninkových prvků pro všechny věkové skupiny. Budou zde hřiště pro petanque i
kurty pro tenis a volejbal, ale také místo s piknikovým stolem a grilem, kde by si například
rybáři mohli přímo na louce upravit svůj úlovek. Tuto rekreační zónu „pro všechny
generace“ by mohli využívat také návštěvníci penzionu s restaurací, které se již nacházejí
v jižně navazující lokalitě 3.
Vraťme se ale do prostoru rekreačních ploch zeleně. Pobytová louka se nachází ve
východní vyšší části pozemku, směrem na jihozápad terén klesá a přibývá mokřin. Jako
klasický městský park by toto místo mohlo jen těžko vypadat a tak se nabízí myšlenka
využít naopak specifický charakter mokřadu a podpořit jeho funkci zadržování vody v
krajině. Navrhujeme i nadále umožnit růst pro mokřinu typických rostlin, resp. ve spolupráci
s odborníky vytvořit podmínky i pro další specifickou floru a faunu a toto všechno pak
představovat lidem, procházejícím parkem po stezkách a hatích. Mlatové a štěrkové stezky,
vytvořené na pevném terénu, přivedou návštěvníky na palubové konstrukce – hatě přímo
nad zvodnělé části / močály. Systém hatí a pěšin umožní pěší průchod jinak neprostupnou
oblastí a zároveň bude plnit i didaktickou funkci naučné stezky – v rozšířených částech
laťových chodníků budou umístěny infopanely o místní vegetaci a zvířeně. Dřevěné
chodníčky hatí ústí na mlatové stezky po obvodu mokřadu, které budou po okrajích
zpevněny výplety z vrbového proutí – tzv. haťováním. Principem této prastaré metody je
zpevnění terénu výpletem, jehož svislá osnova z vrbových řízků ve vlhkém terénu zakoření
a trvale zpevní terén. Tyto stezky by měly v konečné koncepci navazovat na pěší tahy nově
navrhované skupiny rodinných domů (jižně kontaktně situovaná lokalita 3) a směřovat k
rekreační zóně u stávajícího rybníka. Do řešeného území této lokality patří také příjezdová
komunikace od Benešovy ulice (silnice III. třídy na Luženičky) k rybníku lemovaná alejí
mladých stromů. Tato komunikace má v návrhu parametry asfaltové silnice o šířce 6m a
před budovami rybářské organizace bude vytvořeno parkoviště s předpokládanou kapacitou
alespoň 14 parkovacích míst.

Lokalita č.4 „Valcha“ je vzhledem ke své atraktivní lokalizaci vůči mezinárodnímu
silničnímu tahu silnice I/26 na Folmavu určena pro smíšenou obytnou zástavbu
venkovského charakteru s možností realizace staveb pro bydlení v kombinaci s různými
podnikatelskými aktivitami. Zastavitelné plochy jsou vymezeny a zároveň zpřístupněny
plochami veřejných prostranství (Z26, Z27 a Z30), které v jižní poloze vytváří veřejný
prostor s krajinným akcentem (výtvarný solitér, vysoká zeleň – viz dále). Řešení vychází
z předpokladu rozvoje lokality, zakotveného v platném ÚP Domažlice, přičemž případný
další extenzivní rozvoj severním směrem nad rámec územního plánu by byl realizován
odbočením přímo ze stávající místní komunikace. K navrženému řešení v I.etapě nebyly ze
strany zadavatele (město Domažlice) uplatněny žádné připomínky, v odůvodněných
případech se pak lze v rámci navazujících řízení (DÚR) od něj odchýlit.
Pro vlastní zástavbu je v souladu s ÚP Domažlice navržena prostorová regulace (mj.
výškové omezení staveb a umístění staveb v uliční čáře při komunikaci, zaručující využití
okrajových částí pozemků jako zahrady, tj. pozvolný přechod do volné krajiny) s cílem respektování jižně navazující stávající zástavby a zejména harmonických vazeb na navazující
krajinné zázemí.
Zároveň je v souladu s ÚP Domažlice a Zadáním na severozápadním okraji lokality
podél příjezdové komunikace vymezena plocha zeleně na veřejném prostranství (ZV)
s cílem eliminace negativních vlivů z provozu na I/26 s možností umístění doplňkových
aktivit včetně prvků drobné architektury apod.

Lokalitu č.6 „lesopark“ tvoří území bývalého vojenského cvičiště o rozloze cca 72,5
ha, které má obrovský potenciál jak z hlediska krajinářského, tak z pohledu využití k
rekreačnímu sportu, turistice i kulturním akcím pod širým nebem.
Pro řešené území je specifické striktní ohraničení prostoru, zejména směrem k centru
Domažlic. Ze severu od města je území odříznuto železniční tratí na náspu. Zbytek
obklopuje masa vzrostlého lesa, pouze na jihovýchodě tečuje plochu místní komunikace
vedoucí k poutnímu místu - kapli Sv. Vavřince. Jedinou stávající spojkou s komunikacemi
mířícími do města je podjezd pod tratí na severovýchodě území. Šířka a světlá výška
průjezdu značně limitují dopravní obslužnost území.
Izolovaná poloha území skvěle vyhovovala v době, kdy se po svazích kopce Dmoutu
proháněly armádní obrněné transportéry a jiná vojenská vozidla. Od té doby uplynulo více
jak dvacet let a armádou způsobené šrámy v krajině příroda částečně zacelila náletovými
porosty. Přesto jsou zde stále patrné stopy po aktivitě armády v podobě bizarních stavbiček
a brodů pro vojenskou techniku, dodávající místu satirickou atmosféru Škvoreckého
Tankového praporu...

Lokalita 5 – rekreační areál „U tří vrb“ je území zvláštního esovitého tvaru, které je
determinováno morfologií mírné propadliny terénu. Ze severozápadu řešené území
ohraničuje potok, či spíše strouha, lemující uměle vytvořené rybí sádky a dále na sever
rybník U tří vrb. Směrem na jihovýchod se od hranice řešeného území zvedá svah k
Týnskému předměstí. Na leteckém snímku a zejména z terénního průzkumu je patrné, jak
středovou linii obklopují keře, stromy a traviny typické pro vlhká stanoviště, což odpovídá
celkové terénní konfiguraci lokality, kdy dno této propadliny je nejnižším místem v okolí,
dokonce je níže než hladina blízkého rybníka. Již v rámci terénních průzkumů vznikla
myšlenka tato unikátní společenstva zachovat a naopak je využít jako základ koncepce
tohoto významného území pro celé Týnské předměstí.
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Osobní auta návštěvníků a dodávky zásobování v současnosti vjíždějí do parku tímto
východním vjezdem - podjezdem tratě, nově pak budou mít možnost zaparkovat na dvou
navržených parkovištích. První parkoviště s kapacitou cca 50 vozidel je navrženo v blízkosti
podjezdu na ploše vymezené náspem tratě a příjezdovou cestou. Předpoklad je, že zde
zanechají auta přijíždějící cyklisté a in-line bruslaři, kteří se odsud snadno napojí na cyklo a
in-line okruh. Parkoviště by mělo být doplněno jednoduchým zázemím v podobě pobytové
louky s piknikovými stoly a případně mobilními toaletami. Turistické zázemí vhodně doplňuje
také v návrhu architektonicky upravené stávající místo vývěru pramene, který se zde
nachází. V přímé návaznosti na toto parkoviště pak bude vymezena sportovně rekreační
plocha tréninkového víceúčelového hřiště v pásu mezi železnicí a komunikací dále do
lokality.
Druhé parkoviště pro osobní auta i několik autobusů je situováno v sousedství
baseballového stadionu severně od příjezdové komunikace. Posun parkoviště ze sousední
plochy reagoval na požadavek OŽP MěÚ Domažlice, aby tyto plochy nebyly umístěny ve
vymezeném lokálním biokoridoru. Umístění parkoviště do severní části pozemku
p.č.2926/80 není možné, protože tato část byla již v I.etapě podle požadavku zadavatele
(město Domažlice) definována jako rozvojová (tréninková) plocha sportovního areálu.
Parkoviště odděluje od nástupního prostoru baseballového stadionu úzký pás zeleně, aby
parkující vozy nebyly ohroženy míčky z odpaliště. Toto parkoviště bude využíváno
především pro účastníky sportovních akcí a příjezd k němu by měl být regulován.
Plochy parkovišť jsou navrženy tak, aby byly minimalizovány zpevněné nepropustné
plochy, živičný povrch bude přerušován pásy z propustných materiálů – štěrku, travnatých
pásů. Dešťová voda a voda z tajícího sněhu bude sváděna do vsakových polí a průlehů v
terénu.
Současná zeleň lesoparku - vzrostlé stromy i nízké porosty jsou převážně dědictvím
bývalého vojenského prostoru. Tento fakt se projevuje v mnoha hlediscích pozitivně, neboť
od dob působení armády až do současnosti se v lokalitě vyvinulo společenství relativně
zdravé nenarušené vegetace, kterou lze do návrhu lesoparku prakticky bez větších zásahů
zapojit. Jedná se především o společenství nepřestárlých listnatých i jehličnatých stromů,
které by se měly stát základem pro rekreační prostředí lesoparku.
Kompaktní i solitérní vzrostlá zeleň bude udržována prořezem a kácením narušených jedinců zejména v pásech podél sportovních drah a stezek. Pokácené dřeviny budou
v průběhu času dosazovány ze školky, která by měla být založena v rámci plochy lesoparku. Nízkou zeleň lesoparku tvoří ve většině přirozené travní porosty. Pravidelně sekáním
udržované travnaté plochy se nacházejí pouze v oblasti společenského a sportovního centra (basebalový stadion, in-line dráha). Elipsovitá plocha uvnitř malého in-line oválu je z estetických i praktických důvodů navržena jako travní porost s místním lučním vegetačním
společenstvím květin a travin. Součástí této plochy bude průleh v terénu, který bude plnit
funkci suchého poldru k zadržení dešťové vody odtékající ze zpevněných ploch in-line
dráhy.
Připomínka z hlediska státní správy myslivosti nemá pro řešené území do budoucna
reálné opodstatnění – podle platného ÚP Domažlice se jedná o lesopark, tzn. veřejnou
zeleň města jako významnou městotvornou funkci již ve své podstatě vylučující využití
lokality jako honební revír. Celé území bude tedy intenzivně v zimě i v létě využíváno
návštěvníky a obyvateli města, k tomu účelu bude mimo jiné osvětleno a doplněno
architektonickými prvky, nedílnými součástmi živého příměstského parku. Životní podmínky
zvěře jsou již nyní ovlivněny stávajícím provozem pěších i cyklistických tras a basebalového
hřiště s občerstvením. Další sportovně rekreační využití bývalého vojenského cvičiště bude
projednáno i s vlastníky případně s nájemci schválené honitby, a to dle požadavků platných
právních předpisů (např. Stavební zákon, Správní řád).

Nedávná realizace baseballového stadionu domažlického klubu Wolfs s několika
drobnými doprovodnými stavbami položila základ pro vznik centra sportovního areálu.
Uměle vytvořený velký segment s odpalištěm na navážce se nachází v západním cípu
řešeného území při cestě mířící k podjezdu pod tratí – jediné spojnici s městem.
Okolí baseballového stadionu by se mělo stát jediným a nejvíce urbanizovaným
místem celé lokality, proto do tohoto místa bude směrována infrastruktura. Dle dostupných
informací je plánováno další rozšíření baseballového stadionu zejména o tréninkové plochy,
prostorové nároky (studie, situace rozšíření areálu) však nebyly zhotoviteli poskytnuty.
Stávající občerstvení v sousedství stadionu by mohlo být příležitostně rozšířeno o mobilní
stravování, zejména v blízkosti tréninkového oválu in-line stezky. Zájem o provozování
takových služeb by byl motivován právě různorodostí provozovaných sportů a zábav, které
by areál nabízel v průběhu celého roku - cyklistiku a cyklokros, in line bruslení, zimní trasy
pro běžkaře po lesních cestách v okolí kaskády vodních nádrží.
Směrem na jih a východ od tohoto funkčního a komunikačního uzlu se míra stavebního zásahu do terénu parku zmenšuje. Ve vybraném rovinatějším pásu s řidším porostem v
severní části parku jsou situovány dva okruhy (kratší a delší) asfaltové in-line dráhy, smyčka
delšího okruhu je protažena až k památnému místu „Na Šibenici“. Dráha začíná u odpočívadla s piknikovými stoly a informační „budkou“ - jednoduchou dřevěnou konstrukcí, kryjící
tabuli s mapou a informacemi o parku. Součástí zastřešení jsou plánovány fotovoltaické
panely, které by zajistily energii pro orientační osvětlení a technologii volné wi-fi. Osvětlení
tréninkového oválu in-line dráhy by kromě plánované standardní sítě elektrického veřejného
osvětlení měla/mohla zajišťovat svítidla s LED zdroji s vlastními fotovoltaickými panely. Tréninkový okruh by v zimní sezóně sloužil jako běžkařská dráha s večerním provozem, případně umělým zasněžováním. Živičný povrch dráhy bude odvodněn spádováním, voda bude sváděna ke vsakovacím průlehům v terénu, které zadrží přebytečnou dešťovou vodu a
vodu z jarního tání a umožní pomalé a účinné vsakování do podloží.
K navrženému řešení v I.etapě nebyly ze strany zadavatele (město Domažlice) uplatněny žádné připomínky, v odůvodněných případech se pak lze v rámci navazujících řízení
(např. dokumentace k územnímu rozhodnutí) od něj odchýlit.
Kromě in-line dráhy je v lesoparku navržen systém mlatových, případně štětovaných
cest pro pěší a cyklisty, které v maximální míře kopírují stávající za poslední dvacetiletí
vyšlapané pěšiny a míří ke dvěma turistickým cílům. Prvním z nich je nejvyšší bod
lesoparku při jeho jižním okraji - jedná se o mýtinu „U spravedlnosti“, obklopenou nejhustší
vzrostlou masou dřevin. Na tomto místě je navržena rozhledna s atraktivní vyhlídkou na
panoráma města a jeho krajinné zázemí. Rozhledna nazvaná „Kůrovcová věž“ má tvar
vysokého transparentního hranolu – příhradové konstrukce v kombinaci ocel a dřevo. Jak
název rozhledny napovídá, stavebním materiálem by se symbolicky stalo převážně dřevo
ze stromů padlých za oběť kůrovci a v parteru věže by tuto skutečnost připomínala
didaktická expozice oživená herními prvky. Druhým cílem je vyvýšené místo dávného
popraviště, kde i podle názvu lokality historicky stávala šibenice. Místo tedy příznačně
pojmenované „Na šibenici“ bude jistě lákat svou tajemnou atmosférou k pěším vycházkám
do nejzazšího východního cípu parku.
Samostatnou kapitolou je řešení automobilové dopravy na území rekreačního
lesoparku (viz též dále). Je nutno vycházet z faktu, že v současnosti jediným přístupovým
místem napojeným na městskou komunikaci je výše zmiňovaný podjezd pod tratí, který
limituje velikost vozidel. Vzniká tak např. problém kvalitního příjezdu například autobusů
týmů baseballových mužstev ale i vozidel stavby v průběhu realizace úprav parku. Takto
velká vozidla v současnosti přijíždějí na řešené území převážně ze západu po cestě mířící k
úrovňovému přejezdu železnice. Tato cesta i přejezd však mají však charakter a parametry
cyklostezky. Popsanou situaci bude nutné v budoucnu řešit, a to nejen na úrovni územní
studie lesoparku.
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2.

Architektonicko-stavební řešení veřejného prostranství

obdobným způsobem vymezeny vjezdy na pozemky. Šíře osově vedeného dopravního prostoru je navržena 4m. Na obou stranách obytné ulice se střídají sdružené vjezdy na pozemky s místy pro krátkodobé parkování, které mají šířku 2m. Spolu s hlavním dopravním prostorem mají šířku 6m a umožňují tak případné střídavé míjení vozidel. Zpevněné plochy
jsou vystřídané travnatými ostrůvky. Omezené šířkové parametry přispívají k omezení rychlosti jízdy vozidel. Dalším psychologickým prostředkem pro regulaci rychlosti je střídání materiálů zpevněných povrchů. Proto nenavrhujeme pro podrobnou projektovou dokumentaci
jednotný povrch dopravního prostoru, který charakterizuje pás pro jízdu vozidel, ale jeho
kombinaci s dlažbami. Dlážděné povrchy jsou návrhem preferovány pro určitý podíl vsaku
srážkové vody a jejího žádaného zadržení v podloží. Travnaté plochy jsou lemovány zapuštěnými obrubníky, které umožňují odtok vody do okolního terénu. V obytném prostoru
v části travnatých pásů budou vymezeny plochy pro umístění městského mobiliáře nebo
prvků drobné architektury.
Podrobný návrh profilu komunikací je součástí popisu řešení veřejných prostranství
v jednotlivých lokalitách - viz dále kapitola 3.

2.1. Architektonicko-stavební řešení parteru, zejména materiálové řešení
Plochy veřejných prostranství jsou vymezeny podle platného územního plánu Domažlice a slouží v souladu s příslušnými předpisy obecnému užívání bez ohledu na vlastnické
právo k nim a to jak stávající, tak i nově navržené. Tato veřejná prostranství jsou v zásadě
vymezena hranicemi pozemků určených k zástavbě (viz dále – převážně soukromé pozemky pro výstavbu), které zároveň vymezují hranice veřejných prostranství, na kterých jsou
umístěny nejen komunikace a dopravní plochy vozidlové a pěší, shromažďovací a rekreační
plochy a prostory včetně dětských hřišť, ale také zeleň veřejná, doprovodná a izolační.
Protože charakter a atmosféru veřejného prostranství dotvářejí i stavby na pozemcích,
přiléhajících k tomuto veřejnému prostranství, je součástí návrhu řešení i prostorová regulace těchto staveb – viz podrobněji kapitola 5.
Po předchozím odsouhlasení celkové koncepce vymezení a definitivní lokalizace veřejných prostranství jsou pro jednotlivé prvky, které tato prostranství vymezují (převážně
oplocení soukromých pozemků) a které se v nich nacházejí (vedle zeleně zejména prvky
drobné architektury – lavičky, veřejné osvětlení, odpadkové koše, stojany na kola a další
charakteristické parterové vybavení viz dále), stanoveny architektonické a estetické požadavky na jejich umisťování, vzhled a materiálové provedení. Popisy navrhovaných druhů
dlažeb a povrchů prostranství jsou uváděny buď přímo v textu, popisujícím architektonické
řešení jednotlivých lokalit (kapitola 1.2.), dále v samostatné kapitole 2.1., anebo jsou přímo
součástí doplňujících výkresů.
Nedílnou součástí kvalitního návrhu veřejného prostranství je smysluplné řešení uličních profilů z hlediska potřeb uživatelů, prostorové uspořádání, konstrukční řešení a estetická úroveň navrhovaných úprav povrchů. Současné požadavky na řešení veřejných prostranství jsou vedle primárních dopravních hledisek zaměřeny na vybavení veřejného prostoru pro bezpečný a pohodlný pohyb bez bariér a zbytečných omezení především chodců
a prostředků bezmotorové dopravy. Navrhovaná řešení jsou zaměřena na omezení rychlosti
jízdy motorových vozidel, zajištění nezbytného podílu krátkodobého parkování vozidel
v uličním profilu, vybavení veřejných prostranství pěšími plochami, vegetací s udržovanými
travnatými plochami, které jsou doplněny prvky městského mobiliáře. Od koncepčního
uspořádání až po konkrétní návrh řešení má rozhodující vliv na charakter veřejného prostranství uvažované funkční využití území. V řešených lokalitách se jedná o funkci obytnou.
V kontextu širších vnitroměstských dopravních vztahů je sledována dobrá dostupnost a prostupnost území pro pěší, která pozitivně ovlivňuje míru využívání individuální motorové dopravy ve městě.
Předpokládané dopravní zatížení uliční sítě je určující pro funkční zařazení místních
komunikací. V obytném území jsou navrženy místní komunikace obslužné (C) a dopravně
zklidněné komunikace se smíšeným provozem (D) charakteristické sdíleným využitím prostoru.
Obslužné komunikace mají klasické uspořádání s fyzickým oddělením vozovky, parkovacích pruhů pro podélná stání automobilů vybavených stromořadím a nejméně jednostrannými chodníky. Minimální šířka veřejného prostranství je 10m, při vloženém parkovacím pruhu pro podélná stání pak nejméně 12m.
Dopravně zklidněné, obytné ulice mají dopravní prostor pro sdružený pohyb
s preferencí pěší dopravy a obytný prostor pro ostatní funkce včetně uložení podzemního
vedení inženýrských sítí. Celková šířka veřejného prostranství bude 8m. Rychlost vozidel je
omezena na 20 km/h. Krátkodobá parkovací místa jsou situována na vymezených místech
podél uličních čar a definována druhem povrchu, zpravidla dlážděným. Obytné ulice mají

2.2. Vybavení veřejného prostranství, drobná architektura, mobiliář
Součástí návrhu jsou dále veřejné osvětlení a prvky drobné architektury (lavičky,
odpadkové koše, stojany na kola a další charakteristické parterové prvky apod.), resp. architektonické a estetické požadavky na jejich umisťování a vzhled (viz dále - příkladová nabídka).
Pro výběr charakteru lamp pouličního osvětlení je důležitý fakt, že řešené lokality se
nenacházejí v historickém centru města - svítidla by měla mít soudobý design i moderní
energeticky úspornou LED technologii, historizující formy svítidel nedoporučujeme. Takovéto osvětlení je možno použít jak v městském prostředí, tak v lokalitách s charakterem parku
či lesoparku. Důležitou vlastností veřejného osvětlení by měla být možnost regulace směru
světelného toku – to znamená, že svítidla stejné „designové rodiny“ by měla rozdílně směrovaný paprsek. Například tvar světelné hlavice v lesoparku by měl zabránit zbytečnému
světelnému znečištění interiéru lesa, stejně tak v prostředí městské zástavby by měla být
použita svítidla, která neoslní okna bytové zástavby. Doporučený / referenční typ CROWN –
iGUZZINI, má moderní měkce modelovaný design a tvary hlavic svítidel umožňují regulaci
světelného toku. Detailní rozmístění doporučených vhodných svítidel pro jednotlivé lokality
bude řešeno v další fázi (dokumentace pro územní rozhodnutí) dle výběru dodavatele.
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Základní mobiliář městského prostoru by měly tvořit klasické lavičky, přičemž pro přírodní
charakter lokalit (parky a lesopark) jsou vhodné dlouhé lavice a široká lehátka. Konkrétní
prvky by měly splňovat nároky na kvalitní design, řemeslné zpracování a snadnou ochranu
a údržbu. Referenční typy jsou například výrobky české firmy mm-cité dlouhá lavice bez
opěráku a široká lavice na ležení systém Woody, lavička Miela :

V rekreačních a odpočinkových plochách je vhodné umístit také posilovací prvky pro
všechny generace (referenční typ Colmex) :

Nezbytnou součástí veřejných prostranství jsou odpadkové koše (referenční typ
Nanuk v tmavém kovu, mm-cité) stejně tak, jako v současné době též stojany na kola. Pro
městské prostředí (např. lokalita 3 „Kozinovo náměstí“) doporučujeme prvky se soudobým
designem v tmavé barevnosti (referenční typ Velo, mm-cité), například v kovářské černi
nebo tmavě šedé metalíze :

Pro lokalitu 5 - rekreační areál „U tří vrb“ a lokalitu 6 „lesopark“ je vhodné doplnit ještě
piknikové sezení s volným grilem :

Odpočivná lehátka a stolky se sedáky lze umístit i v nezpevněném terénu
(referenční typ lehátko Rivage a stolek se sedátky Bistrot, mm-cité) :
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Pro lesopark (lokalita 6) doporučujeme „sportovní“ design prvků s použitím černé
pryže (referenční typ koš Cylindre, stojan na kola Meandre – mm-cité) :

Po předchozím období, kdy se v minulosti realizovaly stavby pozemních komunikací
s primárním pohledem na uspokojení potřeb motorové (automobilové dopravy), dochází v
posledních letech ke změně nazírání na veřejný prostor z širších hledisek kvality a možností
jeho užívání. Naskýtá se tak příležitost k úpravám stávajících nebo realizaci nových veřejných prostranství s širším využitím ve prospěch obyvatel. Návrhy úprav prostranství kladou
důraz na estetickou kvalitu, rozmanitost prostorového řešení, které v důsledku spoluvytváří
podmínky pro fyzickou a estetickou proměnu uličních prostorů. V uličních profilech jsou
v optimální míře začleněny plochy pro provoz motorových a bezmotorových vozidel, pro
pohyb nebo krátkodobý pobyt pěších a v nezbytné míře plochy pro parkování vozidel. Vyváženost požadavků na fungující dopravní systém ve struktuře městské zástavby a potřeby
zajištění kvalitního bydlení v trvale udržitelném životním prostředí jsou předpokladem pro
pobytovou funkci ulic a veřejných prostranství jako celkově vlídného městského prostoru.
Síť pozemních komunikací pro nově navržené lokality s obytnou funkcí navazuje na
stávající založenou urbanistickou strukturu města. Podélnou osu mělkého údolí tvoří říčka
Zubřina s pozvolnými svahy na severní a jižní straně. Komunikační síť vytváří poměrně pravidelnou, téměř pravoúhlou strukturu ulic převážně západovýchodní orientace souběžných
s vrstevnicemi a kolmo na ně založenými uličními spojkami sledujícími svažitý terén ve
směru severojižním. Na tuto založenou koncepci navazuje uliční struktura čtyř nově navrhovaných lokalit. Souběžně s vrstevnicemi jsou vymezeny uliční koridory delších, v systému
významnějších komunikací s menšími podélnými sklony nivelet provázané příčnými svažitými spojkami s převážně radiální orientací k městskému centru. Řešené lokality nebudou
mít z hlediska zvýšení dopravní zátěže stávajících místních komunikací podstatný význam,
neboť se jedná o přitížení v řádu desítek osobních vozidel za 24hodin.
Charakter nových pozemních komunikací v souladu s ÚP Domažlice má výlučně význam dopravní obsluhy navrhované zástavby. Komunikace s úspornými parametry uličních
profilů reflektují čistě obytnou funkci území. Jsou navrhovány dopravně klidné komunikace
obslužné, přístupové (kategorie C) nebo obytné ulice (kategorie D dle ČSN 736110). Obytné ulice jsou navrženy se sdíleným dopravním prostorem pro pohyb chodců a vozidel
s limitovanou jízdní rychlostí. Koncepce dopravního řešení sleduje zajištění kvalitní dostupnosti území a pěší prostupnosti bez bariér a zbytečných omezení. Obslužné komunikace
kategorie C mají vymezenu vozovku a alespoň jednostranný chodník. Rozhodnutí o realizaci jednostranného nebo oboustranných souběžných chodníků je součástí návrhu konkrétního úseku ulice v závislosti na způsobu dopravní obsluhy navrhované zástavby. S ohledem
na kratší docházkovou vzdálenost do centra od tří hlavních lokalit (od 500m do 1,2km) je
studií sledována zásada zajištění kvalitních pěších vazeb k centru návazností nově navržených chodníků na stávající síť pěších komunikací.
Jednotlivé sjezdy na pozemky jsou vymezeny v části, která je součástí veřejného
prostranství a je tedy předmětem řešení územní studie. Zbývající část požadované plochy
vjezdů v hloubce 3m zasahuje na soukromé pozemky a bude tak v součtu splňovat požadovaných 5m bez zasahování stojícího vozidla do dopravního prostoru. To bude v odpovídající podrobnosti řešeno v rámci územního řízení pro navrhovanou nízkopodlažní zástavbu u každé konkrétní komunikace.
Celkové koncepční urbanistické řešení všech lokalit včetně koncepce dopravní a
technické infrastruktury bylo předmětem ukončené I. etapy územní studie. Podle výsledků
projednání této etapy a uplatněných požadavků byla na základě pokynu pořizovatele
v souladu s podmínkami dotačního titulu zpracována v podrobnosti II. etapa, která zpodrobňuje a rozšiřuje řešení, odsouhlasená v I.etapě zadavatelem (Město Domažlice). Zhotovitel si je vědom faktu, že některé stávající místní komunikace, na které se nově navrhované komunikace připojují, v současném stavu nevyhovují všem aktuálně platným předpisům a měly by se rekonstruovat, nebo lépe nově navrhnout – to však nelze řešit v rámci
této studie veřejných prostranství.

Podrobné podmínky pro umístění a prostorové uspořádání veřejných prostranství jsou
definovány v Hlavním výkrese č.4.a–d), resp. ve výkrese Návrh dopravní a technické infrastruktury č.5.a-d), kde je podrobný popis jednotlivých profilů s odkazem na textovou část,
kde jsou pak definovány základní rozměrové parametry (viz dále kapitola 3).
Další doporučené prvky a příklady včetně jejich umístění – viz schéma 5.7.
3.

Řešení dopravní infrastruktury

3.1.1 Koncepce uspořádání veřejných prostranství
Veřejné prostranství je souhrn veřejně přístupných nezastavěných ploch, ve městě se
tedy jedná o veškerý volně přístupný prostor mezi zastavěným prostorem včetně veřejně
přístupných zahrad, parků. V řešeném území se jedná zpravidla o prostor vymezený hranicemi pozemků. Koncepce návrhu veřejných prostranství je zaměřena na důležitá hodnotící
hlediska, kterými jsou především:
- zajištění kvality veřejného prostoru pro bezpečný pohyb, pobyt a krátkodobý odpočinek obyvatel, zvýšení estetiky a kultury veřejných prostranství
- zajištění standardu dopravní obsluhy a dostupnosti území pro všechny druhy dopravy,
s důrazem na kvalitu dopravy bezmotorové (chodci a cyklisti) ve městě poměrně krátkých dopravních relací
- řešení nezbytného rozsahu dopravy v klidu s ohledem na charakter zástavby
Měřítkem hodnocení jsou kritéria kvality prostoru, které hodnotí úroveň dopravní obsluhy a zlepšování podmínek pro pohyb městem a dále přínosu realizované dopravní stavby pro kvalitu životního prostředí s ohledem na standard života ve městě.
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3.1.2 Dopravní řešení lokalit

- dopravní prostor - pojížděný pruh šířky 4m (+ pobytový prostor je sdružený pruh pro stání a vjezdy, šířka pruhů 2m)
- zelený pruh nebo vjezd na pozemek šířky 1,5m

Veřejná prostranství v řešených lokalitách úzce souvisí s významem ulic, který
v daných území je lokální, což vyplývá již z platného ÚP Domažlice. Z hlediska dopravního
významu se jedná o komunikace obslužné III. třídy funkční skupiny C s fyzickým rozlišením
vozovky, parkovacího či travnatého pásu a chodníků. V novější zástavbě města je uspořádání volnější a vyplývá z charakteru urbanistické struktury lokalit. Z dopravního hlediska
zajišťují přímou dopravní obsluhu zástavby, umožňují realizovat místní dopravní vztahy a
stavební úprava umožňuje parkování osobních vozidel.
Zvláštní formou obslužných ulic jsou dopravně zklidněné komunikace IV. třídy dopravně charakteristické nízkým dopravním zatížením a zvláštním prostorovým uspořádáním
zaměřeným na pobytovou funkci a bezpečný pohyb chodců. V obytné zástavbě mají formu
obytných ulic funkční skupiny D. Jejich význam spočívá v upřednostnění nemotorové a pěší dopravy v dopravně méně významných prostorech. Dopravně zklidněné komunikace,
obytné ulice a zóny, mají společný dopravní prostor pro všechny druhy dopravy a
s omezenou rychlostí jízdy vozidel 20 km/h. Stavební úprava a vybavení zbývajícího prostoru obytné ulice s prvky zeleně a městského mobiliáře zřetelně prezentují pobytovou funkci
veřejného prostranství. Dopravní prostor má šířku zpravidla 4m. Na obou stranách obytné
ulice se střídají sdružené vjezdy na pozemky s místy pro krátkodobé parkování, které mají
šířku 2m a vytvářejí pobytový prostor. Spolu s hlavním dopravním prostorem mají zpevněné
(dlážděné) plochy celkovou šířku 6m a umožňují tak případné střídavé míjení vozidel.
Všechna navržená řešení územní studií jsou v souladu s platným ÚP Domažlice.

Větev 1.2 – šířka veřejného prostranství 10m
Obslužná komunikace III. třídy kategorie C – MO 11p/30
- vzorový profil: 2m + 6m + 2m
- oboustranné chodníky šířky 2m
- vozovka dvoupruhová obousměrná šířky 6m
- fyzické oddělení ploch betonovými nebo žulovými obrubníky
Větev 1.3 – šířka veřejného prostranství 8m
Obytná ulice, místní komunikace IV. třídy kategorie D, povrch v jedné úrovni
- vzorový profil ulice 2m + 4m + 2m
- prostor pro vedení sítí šířky 2m
- dopravní prostor šířky 4m
- zelený pruh nebo vjezd na pozemek šířky 2m
Větev 1.4 – šířka veřejného prostranství 8m
Obslužná místní komunikace III. třídy - kategorie C – MO 9p/30
- vzorový profil 6m + 2m, vozovka dvoupruhová obousměrná šířky 6m
- jednostranný chodník podél východní hrany vozovky šířky 2m
Tato komunikace je zakončena na jižní straně u podjezdu pod železniční tratí. Dále
navazuje místní účelová komunikace v lokalitě č. 6. Vzhledem k nízkému dopravnímu
zatížení s časovým vymezením závislým na konaných akcích má komunikace charakter IV. třídy se smíšeným provozem (sdíleným prostorem) se společným dopravním
prostorem pro pěší a motorovou dopravu s předností chodců. To znamená, že chodníky zde nejsou fyzicky samostatně vymezovány. Situačně je prostor řešen v lokalitě 6.

Lokalita 1 se rozkládá v jihozápadní části města na severním svahu podél říčky
Zubřiny. Z hlediska širších vztahů dopravních je navázána dvěma komunikačními spojkami
od jihu na silniční průtah II/193, ulici Kozinovu v úrovňových průsečných křižovatkách. Silnice II/193 navazuje na západním konci úrovňovou křižovatkou na silnici I/26 Plzeň – Česká
Kubice – hranice SRN. V okružní křižovatce II/193 s ulicí Msgre. B. Staška, kterou je napojeno centrum města s Náměstím Míru.
Zástavba na severním svahu je vymezena sítí navržených ulic označených ve směru
od západu na východ větvemi 1.1 a 1.2 a část větve 3 a severojižní spojkou 1.4 s vazbou
na ulici Hruškovu a na hlavní komunikaci silnici II/193. V západní části území je navržen
navazující úsek větve 1.3, kolmo zaústěný do větve 1.1. Větev 1.1 je navržena s návazností
na stávající síť, konkrétně místní komunikaci zaústěnou do silnice II/193. Proto je s ohledem
na dopravní zatížení navržena větev 1.1 v kategorii D, obytná ulice s jednosměrným provozem od západu, od napojení, k východu.
Ulice Hruškova je komunikace se smíšeným provozem pro cyklisty a osobní vozy, ale
v návrhu je navržena pro samostatnou bezmotorovou dopravu – jako společná stezka pro
chodce a cyklisty, případné pro průjezd vozidel IZS, v šířce úpravy zpevněného povrchu
3,5m. Z Hruškovy ulice bude realizován (nejlépe již v předstihu v rámci revitalizace celého
napojovacího úseku místní komunikace na Hruškovu) chodník, kterým bude napojen navrhovaný chodník větve 1.4. Napojení větve 1.1.na stávající komunikace bylo předmětem řešení I.etapy, na přímý pokyn pořizovatele (město Domažlice) bylo z návrhu vyřazeno s tím,
že se nachází za hranicí vymezeného řešeného území.

Lokalita 2 se rozkládá v jižní části od centra města na severním svahu, jímž prochází
svažitá pěší stezka do Nevolic (navazuje za podjezdem ČD na Chodskou k okružní křižovatce). Z hlediska širších vztahů dopravních je lokalita navázána na západní straně na silnici II/1903 na východní straně je navrhovanými místními komunikacemi 2.5 a 2.6 napojena
na místní komunikaci Pelnářovu s vazbou na Voborníkovu, vedenou souběžně podél severní strany tratě ČD.
Zástavba na severním svahu je vymezena sítí navržených ulic označených ve směru
od západu na východ větví 2.1 se slepým zakončením na východní straně, větví 2.2 propojenou s Vosmíkovou, větvemi 2.3 a 2.4 na jižní straně území s navázáním ve styčné křižovatce na silnici III/1903. Na východní straně na sebe navazují dvě větve se severojižní orientací 2.5 a 2.6. Větev 2.6 je spojkou mezi novou Nevolickou a budoucí prodlouženou
Vosmíkovou (větev 2.2) a na severu s Pelnářovou. Na křižovatku je navázána plocha parkoviště osobních vozidel pro 18 stání. Větev 2.5 propojuje křižovatky s větvemi 2.2 a 2.3.
Umístění komunikací v lokalitě 2 vychází ze zpřesnění a promítnutí souvisejících vztahů dopravního charakteru (viz etapa I.), přičemž výsledkem je navržené umístění komunikace (větev 2.6) na rozhraní stávajících a navrhovaných ploch bydlení v rodinných domech.
Větev 2.1 je navržena s napojením na stávající stav severojižního úseku, který bude
samozřejmě rekonstruován včetně napojení na dnešní stav před zahájením výstavby větve
2.1. Napojení větve 2.1.na stávající komunikace bylo předmětem řešení I.etapy, na přímý
pokyn pořizovatele (město Domažlice) bylo z návrhu vyřazeno s tím, že se nachází za hranicí vymezeného řešeného území .

Návrh komunikací
Větev 1.1 – šířka veřejného prostranství 8m
Obytná ulice, místní komunikace IV. třídy kategorie D, povrch v jedné úrovni
- vzorový profil - pobytový prostor 2m + dopravní prostor 4m + pobytový prostor 2m
- pobytový prostor - ve formě pruhu pro vjezd nebo stání vozidla, šířka 2m vystřídané
zelenými pásy (ostrůvky) vlevo i vpravo, je to také prostor pro vedení inženýrských sítí
12

Větev 2.4 je navržena jako místní obslužná komunikace dvoupruhová s vozovkou šířky 6m a je zakončena v místě předpokládané budoucí křižovatky (viz šipka). Dále pokračuje
větev 2.3 jako místní komunikace IV. třídy obytná zóna, proto nese samostatné označení.

Lokalita 3 se rozkládá v severní části města na Týnském předměstí. Z hlediska širších vztahů dopravních je důležitá vazba na silnici III/19363, Benešovu ulici, na kterou jsou
úrovňově napojeny větve obslužných komunikací řešené lokality. Silnice III/19363 – Benešova směřuje jižním směrem do centra. Je zaústěna úrovňovou křižovatkou do silničního
průtahu I. třídy I/22 Domažlice (I/26) – Klatovy – Strakonice – Vodňany (I/20), významného
tangenciálního silničního tahu západních Čech. Za křižovatkou s I/22 pokračuje do centra
města ulice Msgre. B. Staška zakončená v okružní křižovatce s II/193.
Zástavba na jižním svahu je rozdělena Benešovou ulicí na západní a východní část. V
západní části ji tvoří jednoduchá síť nově vymezených ulic označených jako větve 3.1, 3.2,
3.3, a 3.4, východní část tvoří síť komunikací označených jako větve 3.5, 3.6, 3.7, 3.8. Komunikace jsou v západní části navrženy jako obytné ulice kategorie D o šířce veřejného
prostranství 8m. Ve východní části území je větev 3.5 navržena v kategorii D o šířce veřejného prostranství 8m, zbývající větve 3.6, 3.7, a 3.8 jsou navrženy jako obslužné komunikace v kategorii C. Větve 3.6 a 3.8 mají šířku veřejného prostranství 12m (2m + 6m + 2m +
2m). Šířka prostranství zahrnuje vozovky šířky 6m, oboustranné chodníky šířky 2m, a jednostranný pruh pro podélná stání osobních vozidel. Větev 3.7 je v určitém úseku rozšířena
o záliv s kolmým stáním vozidel (šířka 5m). V tomto úseku bude šířka veřejného prostoru
15m. Navržené ulice částečně navazují na stávající obslužné komunikace Ladovu (ve východní části) a Vrbovu (v západní části). Podél západní strany Benešovy ulice (větev 3.9) je
navržen jednostranný přístupový chodník šířky 2m k penzionu a sportovišti s parkovištěm o
kapacitě 24 stání.
Větev 3.7 s dvoupruhovou obousměrnou vozovkou a s oboustrannými chodníky šířky
2m je v určitém úseku rozšířena o záliv s kolmým stáním vozidel hloubky 5m. V tomto úseku je komunikace součástí veřejného prostranství – náměstí, které v obytné lokalitě vytváří
lokální centrum, komunitní prostor vzájemného setkávání s nabídkou sítě obchodů, služeb,
restaurace nebo kavárny, kulturních či jiných volnočasových aktivit. Celková šířka náměstí
mezi zástavbou (obchodní prostory – obytné domy) bude 66m. Komfortně navržený prostor
s obslužnou komunikací a parkováním bude mít charakter rozlehlého veřejného prostranství. Zpevněné plochy dlážděné velkoformátovou dlažbou jsou určené pro pohodlný pěší
pohyb. Celý prostor s upravenými plochami a s nabídkou různých provozů a zařízení v parteru zástavby by se měl stát vyhledávaným místem pro nákupy a krátkodobý pobyt návštěvníků. Kompozice veřejného prostranství je zaměřena na bohaté vybavení vzrostlou
zelení – kombinace stromů a v nižším patře stálezelených keřů vytváří zastíněná místa ke
krátkému zastavení a relaxaci. V posledních letech s teplými letními dny jsou nezbytné vodní prvky – fontány, mělký bazén a mlžítka, která přinejmenším pocitově snižují teplotu prostoru a příznivě upravují vlhkost vzduchu. V dotyku s náměstím je situována zastávka linky
městského autobusu.
V lokalitě 3 jsou v souladu s níže citovanou normou všechny slepě ukončené úseky
komunikací s ohledem na svou délku ponechány bez obratiště, a to včetně větve 3.2., splňující podmínky ČSN 73 6110 Projektování místních komunikací, která v čl. 14.2.1 stanovuje: „Obratiště se obvykle zřizují na konci slepých komunikací, pokud jejich délka přesahuje
100 m, nebo po stranách průběžných komunikací při místní potřebě obracení vozidel.“ U
ostatních se předpokládá jejich další prodloužení ve směru šipek do návazných částí území
– navržené řešení je tedy nutno chápat jako první etapu urbanizace širšího navazujícího
území. U větve 3.1. pak tato přímo navazuje na stávající účelovou komunikací k zahrádkám
šířky min. 3,0 metru. Napojení větve 3.1.na stávající komunikace bylo předmětem řešení I.
etapy, na přímý pokyn pořizovatele (město Domažlice) bylo z návrhu vyřazeno s tím, že se
nachází za hranicí vymezeného řešeného území. Požadovaná obratiště pro automobily
skupiny 2 by bylo nutné řešit mimo studií vymezenou šířku veřejného prostranství a při prodloužení větví by následně muselo dojít k jejich vybourání.

Návrh komunikací
Větev 2.1 – šířka veřejného prostranství 8m a 10m (s parkovacím pruhem pro podélná stání
vozidel)
Obslužná komunikace kategorie C (možná zóna 30), slepě zakončená obratištěm
- jednostranný chodník šířky 2m
- souběžný pruh pro podélná stání vozidel šířky 2m
- šířka vozovky 6m, při bezpečnostním odstupu šířky 0,5m na opačné straně vozovky
bude šířka obousměrné vozovky 5,5m
Větev 2.2 – šířka veřejného prostranství 10m, resp. 12m (s parkovacím pruhem pro podélná
stání vozidel)
Obslužná komunikace kategorie C (je možná zóna 30)
- oboustranný chodník šířky 2m
- souběžný pruh pro podélná stání vozidel v šířce 2m je navržen podél jižní strany vozovky
- šířka dvoupruhové vozovky 6m, na východním konci je zaústěna do neúplné průsečné
křižovatky s větví 2.6
Větev 2.3 – šířka veřejného prostranství 8m
Obytná ulice, zóna – kategorie D, povrch v jedné úrovni
- vzorový profil 2m + 6m
- pobytový prostor - ve formě pruhu pro vjezd nebo stání vozidla, šířka 2m vystřídané
zelenými pásy (ostrůvky) vlevo i vpravo, je to také prostor pro vedení inženýrských sítí
- ve východní části komunikace tvoří na jižní straně souvislý travnatý pás
- pojížděný pruh šířky 6m+2m (vždy sdružený se stáním nebo s vjezdem o šířce pruhu 2m)
Větev 2.4 – šířka veřejného prostranství 8m
Místní obslužná komunikace kategorie C s jednostranným chodníkem podél severní strany
vozovky
- Vzorový profil 2m + 6m
- šířka dvoupruhové vozovky 6m
- šířka souběžného chodníku 2m
Větev 2.5 – šířka veřejného prostranství průměrně 15m včetně chodníku odsazeného za
travnatým pásem
Místní obslužná komunikace kategorie C
- jednostranný chodník šířky 3m podél východní strany je odsazen za travnatým pásem
- šířka obousměrné vozovky 5,5m
- Na jižním konci vytváří větev 2.5 spolu s větví 2.3 a navazujícími místními komunikacemi průsečnou křižovatku
Větev 2.6 – šířka veřejného prostranství proměnlivá 16m – 20m včetně chodníku odsazeného za širokým travnatým pásem
Místní obslužná komunikace kategorie C, šířka pojížděného pásu 5m (příp.5,5m viz větev 2.5)
- jednostranný chodník podél východní strany má šířku 3m a končí v křižovatce s větví
2.2. Dále navazuje jižním směrem na chodník podél větve 2.5.
- na jižním konci vytváří větev 2.6 spolu s větví 2.2 a východním směrem navazující
místní komunikací průsečnou křižovatku
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Návrh komunikací
Větev 3.1 – šířka veřejného prostranství 8m
Obytná ulice kategorie D
- vzorový profil 2m + 4m + 2 m
- dopravní prostor má šířku 4m
- 2m pruh pro krátkodobé podélné stání a vjezd na pozemek + 4m dopravní prostor + 2m
travnatý ostrůvek (proužek) s tím, že se úprava střídá na obou stranách a umožňuje
úseky dopravního prostoru a vjezdů se stáními o celkové šířce 6m pro míjení vozidel

Větev 3.7 – šířka profilu komunikace 10m, v jižním úseku 15m
Místní obslužná komunikace kategorie C
- vzorový profil 2m + 6m + 2m
- oboustranné chodníky šířky 2m
- v jižní části záliv pro kolmá stání vozidel (šířka zálivu 5m)
- dvoupruhová obousměrná vozovka 6m
Větev 3.8 – oba úseky - šířka veřejného prostranství 12m
Obslužná komunikace kategorie C (možná zóna 30)
- vzorový profil 2m + 6m + 2m + 2m
- oboustranné chodníky šířky 2m
- jeden pruh pro podélná stání vozidel v šířce 2m
- dvoupruhová obousměrná vozovka 6m

Větev 3.2 – šířka veřejného prostranství 8m
Obytná ulice kategorie D
- vzorový profil 2m + 4m + 2m
- dopravní prostor má šířku 4m
- nebo variantně 2m pruh pro krátkodobé podélné stání a vjezd na pozemek + 4m dopravní prostor + 2m travnatý ostrůvek (proužek) s tím, že se úprava střídá na obou
stranách a umožňuje úseky dopravního prostoru a vjezdů se stáními o celkové šířce
6m pro míjení vozidel

Větev 3.9
- v grafické příloze formálně označuje stávající silnici III. třídy,
u které je nově vymezen pouze levostranný chodník šířky 2m.

Větev 3.3 – šířka veřejného prostranství 8m
Obytná ulice kategorie D
- vzorový profil 2m + 4m + 2m
- dopravní prostor má šířku 4m
- nebo variantně 2m pruh pro krátkodobé podélné stání a vjezd na pozemek + 4m dopravní prostor + 2m travnatý ostrůvek (proužek) s tím, že se úprava střídá na obou
stranách a umožňuje úseky dopravního prostoru a vjezdů se stáními o celkové šířce
6m pro míjení vozidel

Lokalita 4 se nachází v západní části administrativního území Domažlic. Z hlediska širších vztahů dopravních je lokalita navázána komunikační spojkou od jihu na silniční průtah
II/193, v úrovňové průsečné křižovatce. Silnice II/193 navazuje na západním konci úrovňovou křižovatkou na silnici I/26 Plzeň – Česká Kubice – hranice SRN. Terén se mírně svažuje od silnice I/26 východním směrem do mělkého údolí říčky Zubřina protékající pod penzionem Valcha. Lokalita poměrně pravidelné tvaru čtyřúhelníku bude dopravně obsloužena
hlavní obslužnou komunikací - větví 4.1, která v prodloužení stávající komunikace vede až
k penzionu Valcha. Příčně kolmo na ni navazují vnitřní obytné ulice větve 4.2 a 4.3.
Podél odsazené silnice od hlavního tahu I/26 je navržena komunikace pro bezmotorovou dopravu (cyklostezka) o šířce 4m a přístupový chodník šířky 2m rozsahu podle grafické
přílohy. Chodník navazuje na chodník podél větve 4.1.

Větev 3.4 – šířka veřejného prostranství 8m
Obytná ulice kategorie D
- vzorový profil 2m + 4m + 2m
- dopravní prostor má šířku 4m
- nebo variantně 2m pruh pro krátkodobé podélné stání a vjezd na pozemek + 4m dopravní prostor + 2m travnatý ostrůvek (proužek) s tím, že se úprava střídá na obou
stranách a umožňuje úseky dopravního prostoru a vjezdů se stáními o celkové šířce
6m pro míjení vozidel

Návrh komunikací
Větev 4.1 – šířka veřejného prostranství 8m
Obslužná komunikace kategorie C
- vzorový profil 2m + 6m
- jednostranný chodník šířky 2m
- vozovka dvoupruhová obousměrná šířky 6m nebo 5,5m - v případě chodníku šířky 2,5m

Větev 3.5 – šířka veřejného prostranství 8m
Obytná ulice kategorie D
- vzorový profil 2m + 4m + 2m
- dopravní prostor má šířku 4m
- nebo variantně profil 2m + 4m + 2m
- na severní straně travnatý pás šířky 2m a na jižní straně souvislý prostor pro 2m široký
pruh pro krátkodobé podélné stání a vjezdy na pozemek + 4m dopravní prostor pro
pojíždění v obou směrech

Větev 4.2 – šířka veřejného prostranství 8m
Místní komunikace kategorie D
- vzorový profil 2m + 4m + 2 m
- dopravní prostor šířky 4m
- 2m pruh pro krátkodobé podélné stání a vjezd na pozemek + 4m dopravní prostor + 2m
travnatý ostrůvek (proužek) s tím, že se úprava střídá na obou stranách a umožňuje
úseky dopravního prostoru a vjezdů se stáními o celkové šířce 6m pro míjení vozidel

Větev 3.6 – šířka veřejného prostranství 12m
Místní obslužná komunikace kategorie C
- vzorový profil 2m + 6m + 2m + 2m
- oboustranné chodníky šířky 2m
- jeden pruh pro podélná stání vozidel v šířce 2m
- dvoupruhová obousměrná vozovka 6m

Větev 4.3 – šířka veřejného prostranství 8m
Místní komunikace kategorie D
- vzorový profil 2m + 4m + 2 m
- pěší pruh pro vedení sítí šířky alespoň 2m
- dopravní prostor šířky 4m
- zelený pruh nebo vjezd na pozemek šířky 2m
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Obě větve 4.2 a 4.3 jsou slepě ukončené obratištěm (tvar T větev 4.3, okružní obratiště na větvi 4.2).

3.1.3 Doprava v klidu
Řešení parkování není v navrhovaných lokalitách zásadním problémem. U nově realizované zástavby bude řešeno parkování na vlastním pozemku v rámci výstavby v garáži
pod objektem nebo v blízkosti vjezdu (samostatná garáž nebo kryté stání – carport). U bytových domů se umísťují stání do podzemního podlaží pod objektem s napojením na veřejnou komunikaci příjezdovou komunikací – rampou. Návštěvnická stání jsou umísťována
zpravidla na vjezdu před garáží rodinných domků nebo na několika stáních stavebně vymezených v prostoru komunikací (obytné ulice). Počet návštěvnických stání odpovídá normovému požadavku 1 stání na 20 obyvatel v lokalitě.
Parkování v prostoru obslužných komunikací C se umisťuje v samostatném pruhu pro
podélná stání vozidel. V prostoru obytných ulic musí být parkovací stání prostorově vymezena a stavebně upravena s odlišným povrchem. Z důvodu možného zasakování srážkové
vody jsou navrženy povrchy dlážděné (betonová dlažba).

Lokalita 5 – rekreační areál U tří vrb je přístupný jednak z jihu navazující lokality 3 (viz
výše) a dále je jeho součástí také stávající příjezdová cesta od silnice na Luženičky
k rybníku, lemovaná alejí mladých stromů. Tato komunikace je navržena k úpravě s
parametry asfaltové silnice o šířce 6m s tím, že před budovami rybářské organizace by
mělo být vytvořeno parkoviště s kapacitou alespoň 14 parkovacích míst.
Mlatové a štěrkové stezky uvnitř pobytových ploch zeleně pro pěší návštěvníky jsou
kombinovány s palubovými konstrukcemi (hatě), umístěnými i nad zvodnělé části. Systém
hatí a pěšin umožní průchod jinak neprostupnou oblastí a zároveň bude plnit i didaktickou
funkci naučné stezky. Všechny pěší cesty by měly v cílovém stavu navazovat na pěší tahy
nově navrhované skupiny rodinných domů (jižně kontaktně situovaná lokalita 3) a směřovat
k rekreační zóně u rybníka.
Lokalita č.6 je tvořena rozsáhlým areálem bývalého vojenského cvičiště o rozloze cca
72,5ha a i podle ÚIP Domažlice představuje obrovský potenciál využití k rekreační- mu
sportu, turistice i kulturním akcím pod širým nebem. Poměrně komplikovanou otázkou je
však řešení automobilové dopravy na území navrhovaného rekreačního lesoparku. Zde je
nutno vycházet z faktu, že v zásadě jediným přístupovým místem napojeným na místní
komunikace je stávající prostorově nevyhovující podjezd pod tratí (viz lokalita 1), který
významně limituje velikost vozidel. Vzniká tak problém příjezdu například autobusů týmů
baseballových mužstev, ale i případných vozidel stavby v průběhu realizace úprav parku.
Takto velká vozidla v současnosti přijíždějí do řešeného území převážně ze západu od
úrovňového přejezdu železnice po komunikaci, která svými parametry odpovídá spíše
cyklostezce. Podle aktuální informace správce trati (SŽDC) bude podjezd pod železniční
tratí po dohodě s městem Domažlice šířkově i výškově upraven tak, aby vyhovoval pro
průjezd vozidel IZS a tudíž také autobusů sportovních týmů.
V návaznosti na obslužnou komunikaci lokality 1, větev 1.4, zakončené u podjezdu
železnice, navrhujeme další navazující úsek v uspořádání místní účelové komunikace.
S ohledem na nízké dopravní zatížení cílovou dopravou to bude dopravně zklidněná komunikace IV. třídy - obytná ulice se společným provozem pěších a automobilů, tedy se sdíleným dopravním prostorem. Nenavrhujeme proto fyzické a stavební oddělení samostatných
chodníků, které se v prostoru dopravně zklidněné komunikace IV. třídy samostatně nevymezují.
Z výše uvedených důvodů bude nutno stávající situaci řešit nejen na úrovni územní
studie lesoparku. Předpokládáme, že tak jako v současnosti i nadále osobní auta
návštěvníků a dodávky zásobování vjedou do parku z jihovýchodu podjezdem tratě (z
lokality 1) a budou mít možnost zaparkovat na dvou navržených parkovištích.
První parkoviště s kapacitou cca 50 vozidel je navrženo v blízkosti podjezdu na ploše
vymezené náspem tratě a příjezdovou cestou. Předpoklad je, že zde „odloží“ auta
přijíždějící cyklisté a in-line bruslaři, kteří se odsud snadno napojí na cyklo a in-line okruh.
Parkoviště by mělo být doplněno jednoduchým zázemím v podobě pobytové louky s
piknikovými stoly a případně mobilními toaletami. Turistické zázemí vhodně doplní
architektonicky upravené místo vývěru pramene, který se zde nachází.
Druhé kapacitnější parkoviště je navrženo v rámci sportovně společenského centra
parku kolem baseballového stadionu. Toto parkoviště bude využíváno především pro
účastníky sportovních a případně kulturních akcí a příjezd k němu by měl být regulován – to
se týká zejména navržené rezervní mlatové parkovací plochy po obvodu obloukové výseče
baseballového stadionu.

3.1.4 Odůvodnění řešení dopravní infrastruktury
Společným cílem koncepce veřejných prostranství a koncepce dopravní je dosažení
optimálního souladu pohybu chodců a vozidel ve veřejném prostoru. Návrh veřejných prostranství je zaměřen na vytváření kvality městského prostředí, estetického výrazu ulice,
zvýšení bezpečnosti pěších a cyklistů a přispívá k širšímu využívání veřejných prostranství
pro pobyt a krátkodobou denní rekreaci.
Návrh nových veřejných prostranství v jednotlivých lokalitách je součástí plánování
nových urbánních celků. Jejich rozsah je konkrétně navrhován v odpovídajících přiměřených parametrech zajišťujících požadovanou kvalitu a zároveň odpovídající racionálním
investicím do veřejných prostranství včetně následné ekonomické udržitelnosti.
Dobře navržená síť ulic a veřejných prostranství jsou podmínkou k vytváření kvalitního
a estetického veřejného prostoru pro pobyt a bezpečný pohyb obyvatel pozitivně ovlivňující
kvalitu života v příjemném a vlídném prostředí města. Navrhované rozvojové plochy navazují na stávající zástavbu na okrajích města s cílem respektování a rozvoje jejího charakteru včetně ploch veřejných prostranství.
Z dopravního hlediska se jedná o vytváření klidných obytných zón s nízkým generovaným dopravním zatížením. Proto jsou navrhovány uliční parametry v úsporných hodnotách,
šetřící zábory pozemků a umožňující řešit veřejná prostranství ulic v měřítku odpovídajícím
řidší hustotě zastavění. Ulice jsou vybaveny dopravním prostorem pro společný pohyb
chodců a vozidel s limitovanou jízdní rychlostí na 20 km/h nebo uličním profilem se samostatnou vozovkou pro jízdu vozidel a souběžnými chodníky pro pěší. Obytné ulice poskytují
určité varianty řešení zpevněných ploch a travnatých pruhů (ostrůvků) pro členění prostoru
s vymezením vjezdů na pozemky a míst pro krátkodobé parkování vozidel návštěvníků.
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4.

Řešení technické infrastruktury

Lokalita 4 navazuje na stávající zástavbu v místní části Valcha. Napojovacím bodem
na vodovodní síť je koncový úsek stávajícího vodovodního řadu na západním okraji zástavby. Pro zásobování lokality č. 4 pitnou vodou je navržena vodovodní větev složená ze tří
úseků uložených v rámci navrhovaných obslužných komunikací.

Územní studie veřejných prostranství města Domažlice řeší podrobnější vymezení veřejných prostranství u rozsáhlejších rozvojových ploch vymezených územním plánem. Řešení technické infrastruktury těchto ploch, spočívající v návrhu vyvolaných přeložek a
v návrhu obsloužení budoucí zástavby jednotlivými systémy technické infrastruktury, bylo
koncepčně navrženo již v rámci ÚP Domažlice. Tato studie koncepci technické infrastruktury řešenou územním plánem dále zpřesňuje, rozvádí a zejména upřesňuje trasy jednotlivých navrhovaných koridorů technické infrastruktury tak, aby byly vedeny v rámci nově
přesně vymezených veřejných prostranství.

V lokalitě 6 jsou v současné době využívány místní vodní zdroje. Je počítáno s tím,
že v případě rekonstrukce vodních zdrojů a vodojemu Dmout, která je připravována, budou
objekty v ploše zásobovány pitnou vodou z veřejného vodovodu připojeného z přivaděče
vodojemu Dmout.
Bilance potřeb pitné vody v rozvojových plochách je uvedena v následující tabulce,
výpočty vycházejí z těchto údajů a předpokladů :
specifická potřeba pitné vody
:
150 l . os-1 . den-1
koeficient denní nerovnoměrnosti kd
:
1,35
koeficient hodinové nerovnoměrnosti kh
:
1,80

Zásobování vodou
Nová zástavba ve všech lokalitách bude zásobována pitnou vodou z veřejné vodovodní sítě, která je provozována v rámci skupinového vodovodu Nýrsko – Klatovy. V rámci
navrhovaných obslužných komunikací je stávající vodovodní síť doplněna o navrhované
řady. Nové vodovody jsou navrhovány tak, aby síť byla pokud možno zokruhována a budou
uloženy v rámci uličních prostranství dle ČSN 73 6005 Prostorová úprava vedení technického vybavení. Z vodovodních řadů budou vysazeny přípojky k jednotlivým odběratelům dle
standardů provozovatele sítě.
4.1.

Číslo
plochy

Bilance potřeb pitné vody dle jednotlivých rozvojových ploch

V lokalitě 1 chybí vodovodní síť. Stávající vodovodní řad na východním okraji lokality
je ukončen u garáží v Hruškově ulici, na západní straně se nejbližší stávající vodovod nachází u můstku přes Zubřinu u jejího soutoku s potokem od rybníka Jezero. Nové vodovodní řady jsou navrženy v nových obslužných komunikacích tak, aby byl vytvořen vodovodní
okruh v prodloužení Hruškovy ulice propojující oba popsané napojovací body na stávající
vodovodní síti. Z navrhovaného okruhu jsou napojeny vodovodní větve do příčných ulic,
jeden malý vodovodní okruh je navržen u uličních větví 1.3 a 1.4. v jižní části lokality.

Počet
Využití

01 Obytné (RD)
02 Obytné (RD)
03 Obytné (RD)
04 Obytné (RD)
05 Obytné (RD)
Celkem

obyv.

RD

158
182
84
63
147
634

45
52
24
18
42
181

Průměrná denní Max. denní Max. hodinová
potřeba
potřeba
potřeba
3
3
[m /d]
[m /d]
[l/s]
23,6
31,9
0,66
27,3
36,9
0,77
12,6
17,0
0,35
9,5
12,8
0,27
22,1
29,8
0,62
95,0
128,3
2,67

Lokalita 2 je již částečně pitnou vodou zásobována, a to stávajícími vodovodními řady, které se nacházejí v ulicích Vosmíkova, Nevolická a Pelnářova. V rámci navrhovaných
obslužných komunikací jsou ve studii vymezeny koridory pro umístění vodovodních řadů,
nová vodovodní síť je navrhována tak, aby byly okruhově propojeny stávající vodovodní
řady v ulici Vosmíkově (Jiráskově) a Pelnářově. Propojením sítě vzniknou dva nové velké
vodovodní okruhy, které umožní zásobování nové zástavby pitnou vodou v dostatečné kapacitě i s vysokou mírou zabezpečení dodávek.

Bilancované zvýšení potřeb je v možnostech stávající vodovodní sítě.
Ve všech lokalitách bude navržená vodovodní síť řešena v souladu s ČSN 730873
(Zásobování požární vodou), tzn., že profily vodovodních řadů budou v obytném území
s výjimkou jednotlivých koncových úseků navrhovány minimálně DN 80 a vodovodní síť bude osazena hydranty vzdálenými od sebe max. 240 m (maximální vzdálenost objektu od
hydrantu je 150 m).

Lokality 3 a 5 navazují na stávající zástavbu, stávající vodovody se nacházejí v ulicích Vrbova, Baarova, Nezvalova, Benešova Ladova a Švabinského. Přes jihozápadní část
lokality prochází vodovodní přivaděč DN 500 z vodojemu Týnský Háj, který bude podle konkrétní, v další etapě navržené, bytové zástavby prioritně v území respektován, případně
přeložen do veřejného prostranství na náklady investora. Trasa přeložky vodovodního přivaděče je v grafické příloze územní studie zakreslena. V nově vymezených komunikacích
budou uloženy navrhované vodovodní řady, které budou napojeny ze stávajících vodovodních rozvodů. V západní části je napojovacím bodem stávající vodovod ve Vrbově ulici, na
východě místo křížení navrhované komunikační větve 3.8 s vodovodním přivaděčem. V jižní
části je navrženo několik propojení do stávající sítě z důvodu zokruhování a lepšího zabezpečení dodávek pitné vody. Navržena je přeložka úseku stávajícího vodovodní řadu, který
zasahuje do zastavitelného bloku na jihovýchodním okraji lokality č. 3. Pokud nebude přeložka realizována, musí případná zástavba v bloku vodovodní přivaděč i s jeho ochranným
pásmem respektovat.

4.2.

Kanalizace
V lokalitách nově vymezované zástavby je důsledně navrhována oddílná kanalizační
síť. Splaškové odpadní vody budou odváděny oddílnou splaškovou kanalizací, která bude
napojována do stávající splaškové (popř. jednotné) kanalizace. Srážkové vody z vymezených veřejných prostranství budou v maximální možné míře zasakovány v rámci navrhovaných nezpevněných ploch formou zatravněných příkopů, průlehů apod a přívalové srážky
budou akumulovány v navrhovaných dešťových zdržích. Pouze zbývající regulované množství srážkových vod bude odváděno oddílnou dešťovou kanalizací do vodoteče.
Srážkové vody z jednotlivých stavebních pozemků budou řešeny v rámci těchto pozemků v maximální možné míře zasakováním, pokud to nebude prokazatelně technicky
možné, budou akumulovány k dalšímu využití a vypouštěny do dešťové kanalizace budou
pouze výjimečně v omezeném množství přesně stanoveném v dalším stupni dokumentace.
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V lokalitě 1 bude realizována oddílná kanalizační síť. Splaškové i dešťové kanalizační
stoky budou uloženy v rámci vymezených uličních prostranství. Splašková kanalizace bude
na dvou místech zaústěna do kmenové stoky vedoucí podél pravého břehu Zubřiny, třetí
větev navrhované splaškové kanalizace na východě lokality bude napojena do stávající stoky u garáží na konci Hruškovy ulice.
Dešťová kanalizace v lokalitě se skládá ze tří větví, které budou svedeny k toku Zubřiny, do něhož budou zaústěny. V místech dvou západních výústí není prostor pro realizaci
dešťové zdrže, srážkové vody budou zasakovány a akumulovány prostřednictvím zasakovacích průlehů umístěných u větve 1.1. v zeleném pásu vedoucím podél jižní strany komunikace, u větve 1.4 v nezpevněné ploše bezpečnostního pásma VTL plynovodu u západního okraje komunikační větve. Z komunikace na východní straně (větev 1.2) bude srážková
voda částečně zadržována v parkovacích stáních realizovaných formou zatravňovacích
dlaždic, v dolní části vede komunikace v souběhu s drobnou vodotečí od pramene Pod tratí.
V rámci stavby komunikace bude tato vodoteč upravena a bude realizován společný akumulační objekt (dešťová zdrž DZ1) pro vodoteč a dešťovou kanalizaci z větve 1.2 před zaústěním do Zubřiny.

Splaškovou stoku v severní části lokality 5 nebude možné gravitačně zaústit do stávající ani navrhované stokové sítě, proto je na severním okraji budoucí zástavby navržena
čerpací stanice odpadních vod ČSOV1. Bude se jednat o malou podzemní čerpací stanici
umístěnou v šachtě, z níž bude vedeno výtlačné potrubí do navrhované splaškové stoky
vedoucí v uliční větvi 3.2.
Dešťové vody z větší části území budou vedeny západním směrem novou dešťovou
kanalizací uloženou ve vymezeném uličním prostranství k parkově upravené ploše, kde budou srážkové vody akumulovány v malé vodní nádrži navrhované v rámci parkové úpravy.
V nádrži bude pro zachycení přívalových vod realizován retenční prostor, který je v grafické
příloze označen jako dešťová zdrž DZ5.1. Z nádrže bude napojen regulovaný odtok do
místní vodoteče. Srážkové vody v severní části lokality 5 budou vedeny samostatnou větví
dešťové kanalizace k parkově upravené ploše, kde budou srážkové vody akumulovány
v druhé malé vodní nádrži navrhované v rámci parkové úpravy. V nádrži bude pro zachycení přívalových vod realizován retenční prostor, který je v grafické příloze označen jako dešťová zdrž DZ5.2. Z nádrže bude napojen regulovaný odtok do místní vodoteče. Důležitým
předpokladem návrhu je přímé zasakování v akumulačních prostorech nádrží, retenční prostor se proto předpokládá realizovat s propustnými břehy. Srážkové vody z východního
okraje lokality 3 budou vedeny samostatnou dešťovou stokou zaústěnou do místní vodoteče
nad rybníkem U Cihelny. Před zaústěním do recipientu bude osazena dešťová zdrž DZ3.
Dešťová zdrž DZ3 bude realizována jako vsakovací akumulační zdrž formou přírodní otevřené nádrže (mokřadu).

Splašková kanalizace z jižní části lokality 2 (větev navrhovaných obslužných komunikací 2.3 a 2.4) je vedena západním směrem k napojovacímu bodů stávající kanalizace v
křižovatce ulic Vosmíkovy a Jiráskovy. Navrhovanou větev splaškové kanalizace ze severozápadní komunikace (větev 2.1) nebude možné zaústit do stávající stoky gravitačně, proto
je u bytovek ve Vosmíkově ulici navržena čerpací stanice odpadních vod ČSOV3. Bude se
jednat o malou podzemní čerpací stanici umístěnou v šachtě, z níž bude krátkým výtlačným
potrubím odpadní voda čerpána do gravitačního úseku stávající stoky. Ve východní části
území bude navrhovaná větev splaškové kanalizace (z větve obslužné komunikace 2.2)
napojena do stávající stoky vedoucí v Pelnářově ulici.
Dešťová kanalizace z jihozápadní části lokality bude vedena z větve 2.3. a 2.4 zasakovacím průlehem kolem hřbitova k Jiráskově ulici a dále dešťovou stokou do navrhované
dešťové zdrže DZ2.1 umístěné na pravém břehu místní vodoteče. Navrhovaná dešťové
kanalizace ve Vosmíkově ulici je vedena k ulici Jiráskova, podél níž bude vedena ve formě
zasakovacího průlehu a napojena do kanalizace od větve 2.4 ke zdrži DZ 2.1. Zdrž DZ2.1
se nachází za hranicí řešeného území a není v tudíž v grafické příloze zakreslena.
Dešťová kanalizace ze severozápadní části území (větev 2.1) bude svedena východním směrem do navrhované vsakovací a akumulační dešťové zdrže DZ2.2. umístěné u
dešťové stoky vedoucí k podjezdu pod tratí a dále do Zubřiny. V centrální části lokality je
území odvodňováno navrhovanou dešťovou stokou vedoucí v cestě od Nevolic. Podél cesty
budou realizovány zasakovací a akumulační zdržeDZ2.3 a DZ2.4.
Ve východní části bude navrhovaná dešťová kanalizace svedena do severovýchodního rohu území, kde jsou v zelené ploše u parkoviště navrženy dvě vsakovací a akumulační
zdrže DZ2.5 a DZ2.6. Přepady ze zdrží jsou vedeny za hranici řešeného území do navrhované dešťové kanalizace vedoucí Pelnářovou ulicí a dále ulicí Na Milotově a Žižkovou ulicí
k zaústění do Zubřiny.

V lokalitě 4 je navržena splašková kanalizační větev určená k zásobování nově vymezeného obytného území. Splašková stoka bude uložena v rámci vymezených uličních
prostranství a bude napojena na stávající splaškovou kanalizaci v místní části Valcha.
Srážkové vody budou sváděny, jak je v lokalitě obvyklé, prostřednictvím povrchových struh
a propustků na okolní nezpevněné pozemky a do nedalekého recipientu.
V lokalitě 6 bude nadále řešeno odvádění splaškových vod individuálně prostřednictvím objektových nebo areálových čistíren odpadních vod. Srážkové vody budou odváděny
v rámci velkého podílu nezpevněných ploch ke vsakování na terén.

Číslo
plochy

Bilance produkce splaškových odpadních vod dle jednotlivých rozvojových ploch
Počet
Využití

01 Obytné (RD)
02 Obytné (RD)
03 Obytné (RD)
04 Obytné (RD)
05 Obytné (RD)
Celkem

Lokality 3 a 5 na sebe prostorově navazují, jejich funkční využití a tím i nároky na
technickou infrastrukturu jsou významně odlišně.
Splašková kanalizace z východní části lokality 3 (komunikační větev 3.7) bude napojena do stávající stoky v ulici Švabinského. Splaškové vody z východní a severní části lokality 3 budou vedeny do nejnižšího místa na severovýchodním okraji lokality u křižovatky
uličních větví 3.6 a 3.8., kde je navržena čerpací stanice odpadních vod ČSOV2. Z čerpací
stanice bude vedeno výtlačné potrubí do stávající stoky u kotelny v ulici Švabinského. Část
lokality 3 (větev 3.5) bude odkanalizována západním směrem do splaškových stok navrhovaných v rámci lokality 5 a pokračuje až k zaústění do stávající stoky ve Vrbově ulici.

obyv.
158
182
84
63
147
634

Max. produkce splašků
RD
45
52
24
18
42
181

[l/s]
1,23
1,42
0,66
0,49
1,15
4,95

Výpočty produkce splaškových vod vycházejí ze stejných údajů a předpokladů jako
výpočty potřeb pitné vody, součinitel hodinové nerovnoměrnosti odtoku splaškových vod
4,5.
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Výpočet dešťového odtoku a objemu dešťových zdrží

DZ1
DZ2.1
DZ2.2
DZ3
DZ5.1
DZ5.2

Plocha
povodí
ha
1 854
8 982
6 520
6 269
4 096
2 528

Koef. Intenzita Intenzita
odtoku dešťě i15 dešťě i120
l . s-1 . ha-1 l . s-1 . ha-1
0,8
160
31
0,8
160
31
0,8
160
31
0,8
160
31
0,8
160
31
0,8
160
31

Odtok Odtok Objem Objem
Odtok
Q15
Q120 zdrže V15 zdrže V120 ze zdrže
l/s
l/s
m3
m3
l/s
24
5
19
12
3
115
22
94
88
10
83
16
71
80
5
80
16
68
76
5
52
10
43
37
5
32
6
26
24
3

Bilance potřeb zemního plynu dle jednotlivých rozvojových ploch
Číslo
plochy

Dešťová zdrž

Bilance potřeb zemního plynu v rozvojových plochách je uvedena v následující tabulce, výpočty vycházejí z těchto údajů a předpokladů :
průměrná specifická potřeba ZP – pro RD :
4 000 m3 . rok-1
maximální hodinová potřeba ZP pro RD
:
2,7 m3 . hod-1

Počet
Využití

01
Obytné (RD)
02
Obytné (RD)
03
Obytné (RD)
04
Obytné (RD)
05
Obytné (RD)
Celkem

Ve výpočtu byly voleny průměrné hodnoty srážkových intenzit, odtok vody ze směrodatného deště a objemy srážky byly posouzeny na návrhové deště trvání 15 a 120 min při
periodicitě 0,5. Velikost dešťových zdrží je v podrobnějších dokumentacích nutné ještě
upřesnit, případně snížit větším drobnějších prvků pro zpomalování odtoku srážkových vod
a jejich vsakování přímo v místě spadu. Taková opatření bude vhodné navrhovat zejména
v povodí dešťové zdrže DZ2.1 (východní část lokality č. 2), kde není před zaústěním do recipientu dostatečný prostor pro realizaci akumulační zdrže o velkém objemu.

obyv.
158
182
84
63
147
634

Průměrná potřeba

RD
45
52
24
18
42
181

[tis.m3/rok]
180
208
96
72
168
724

Maximální potřeba
[m3/h]
149
172
79
59
139
597

Zásobování elektrickou energií
Zásobování lokalit elektrickou energií je navrženo v rámci sítě VN. Jsou upřesněna
řešení navrhovaných trafostanic, vymezených územním plánem a upraveny trasy navrhovaných kabelů VN, případně navrženy přeložky stávajících tras.
V rámci vymezených uličních prostranství budou vedeny i kabely NN (při oboustranné zástavbě oboustranně). Tyto kabely budou v uličním prostranství ukládány dle ČSN 73
6005 Prostorová úprava vedení technického vybavení a budou smyčkově napojovány
v přípojkových skříních jednotlivých odběratelů. Napojeny budou buď ze stávajících nebo
navrhovaných trafostanic 22/0,4 kV nebo ze stávající sítě NN. Z důvodu přehlednosti nejsou
kabely NN v grafické příloze zakreslovány.
.
Lokalita 1 není z hlediska zásobování elektrickou energií koncepčně měněna, při
umístění objektů jsou respektována ochranná pásma stávajících nadzemních vedení VN 22
kV. Rozvody NN určené k zásobování nových odběratelů elektrické energie budou napojeny ze stávajících trafostanic, případné navýšení výkonu bude realizováno výměnou transformátoru u stávajících stanic.
4.5.

Zásobování teplem
U žádné z vymezených lokalit není počítáno v souladu s platným ÚP Domažlice
s jejím zásobováním teplem ze systému CZT.
4.3.

Zásobování plynem
Ve všech lokalitách s výjimkou lokality 6 je navrženo jejich energetické zásobování
zemním plynem prostřednictvím navrhovaných NTL (lokality 3 a 5) nebo STL (lokality 1, 2 a
4) plynovodů napojených ze stávající NTL nebo STL plynovodní sítě. Nové plynovody budou uloženy v rámci uličních prostranství dle ČSN 73 6005 Prostorová úprava vedení technického vybavení. Z plynovodních řadů budou vysazeny přípojky k jednotlivým odběratelům
ukončené v plynoměrových skříních s HUP (u STL ještě s regulátorem tlaku).
4.4.

Lokalita 1 je zásobována zemním plynem napojením nově navrhovanými STL plynovody, uloženými v rámci nových obslužných komunikací. Napojovacím bodem je stávající
STL plynovodní řad v ulici Hruškově.
Lokalita 2 je již částečně zemním plynem zásobována, a to stávajícími plynovodními
řady, které se nacházejí v ulicích Vosmíkova a Pelnářova. Z uvedených STL plynovodních
řadů jsou propojeny navrhované STL plynovody umístěné v nově vymezených uličních prostranstvích.

V lokalitě 2 je upřesněno umístění navrhované trafostanice TSN 3 situované u jižního
okraje zástavby. Navržena je trasa kabelu VN 22 kV, která propojuje stávající trafostanice
v ulici U zastávky s navrhovanou trafostanicí TSN 3 a umožňuje tak uvolnění ploch určených pro zástavbu od stávajícího vedení VN. nadzemního (a částečně kabelového) vedení
VN a jeho ochranného pásma.

Lokality 3 a 5 navazují na stávající zástavbu, v nově vymezených komunikacích budou uloženy navrhované NTL plynovodní řady, které budou napojeny ze stávajících NTL
plynovodních rozvodů v ulicích Vrbově, Ladově a Benešově.

V lokalitě 3 je upřesněno umístění navrhované trafostanice TSN 8 a kabelové propojení VN mezi TSN 8 a stávající trafostanicí v ulici Švabinského.
V lokalitě 4 je navržena nová trafostanice TSN 9 napojená nadzemním vedením VN
ze stávající trasy vedoucí k železniční zastávce Havlovice

V lokalitě 4 je navržena STL plynovodní větev určená k zásobování navrženého obytného území. Plynovodní řady budou uloženy v rámci vymezených uličních prostranství a
budou napojeny na stávající STL plynovod v místní části Valcha.

V lokalitě 5 je upřesněno umístění navrhované trafostanice TSN1 a upřesněna je rovněž kabelová trasa VN mezi TSN1 a stávajícím kabelem VN v ulici Nezvalově.

V lokalitě 6 není zavedena plynovodní síť a ani se s jejím zavedením nepočítá.
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5.

Lokalita 6 je zásobována elektrickou energií prostřednictvím stávajícího nadzemního
přívodu NN. S výrazným navýšením odběru elektrické energie se v území nepočítá.
V případě větších nároků by bylo do území přivedeno kabelové vedení VN 22 kV, napojené
kabelovým svodem ze stávajícího nadzemního vedení u úpravny vody Dmout.
Bilance potřeb elektrické energie v rozvojových plochách je uvedena v následující tabulce, výpočty vycházejí z těchto údajů a předpokladů :
specifický příkon pro rodinný dům
:
17 kW
součinitel soudobosti v obytných plochách
:
0,3
součinitel soudobosti ploch vybavenosti a komerce :
0,5

Protože charakter a atmosféru veřejného prostranství dotvářejí i stavby na pozemcích,
přiléhajících k tomuto veřejnému prostranství, je součástí návrhu i navazující parcelace řešeného území a prostorová regulace těchto staveb. Vedle vymezení hranice pozemků jsou tak
definovány také hlavní a vedlejší stavební čáry a výšky budoucí zástavby s cílem dosažení
komponované harmonie veřejných prostor města. Podmínky pro umístění a prostorové uspořádání staveb jsou včetně rozměrů zakresleny v hlavním výkrese s cílem respektování charakteru řešeného území včetně jeho krajinné konfigurace. Jedná se tyto regulační prvky :
Hranice pozemku
- vymezuje hranici majetků - oplocení nových stavebních parcel a vymezuje tak zároveň
veřejné prostranství s trasami obslužných komunikací vč. příslušenství a technického
vybavení území
- je navržena tak, aby tvary oplocení respektovaly v maximální míře rozhledová pole
křižovatek (viz doprava)
- u nových ucelených lokalit se navrhuje i materiálové a vizuální provedení vlastního
oplocení :
- celková výška oplocení od přilehlého chodníku : max.150 cm
- maximální výška podezdívky (plné části) : 60 cm
- materiál podezdívky (plné části) : povrchově upravený beton, betonové tvarovky
(plotovky), cihly bílé příp. šamotové, přírodní kámen, omítané zdivo
- materiál výplní : pletivo napínané, pletivo v rámech
při použití dřevěných tyčových prvků bude poměr mezi plochou prvku a mezery max.50%

Číslo
plochy

Bilance potřeb elektrické energie dle jednotlivých rozvojových ploch
Počet
Využití

01 Obytné (RD)
02 Obytné (RD)
03 Obytné (RD)
04 Obytné (RD)
05 Obytné (RD)
Celkem

obyv.
158
182
84
63
147
198

RD
45
52
24
18
42
21

Instalovaný výkon

Soudobý výkon

[kW]
566
225
27
195
142
1381

[kW]
170
113
14
98
71
557

Navazující parcelace území

4.6.

Veřejné osvětlení
V rámci navrhovaných veřejných prostranství budou realizovány rozvody veřejného
osvětlení, které budou napojeny ze stávající městské sítě VO a budou smyčkovány
v rozvodnicích jednotlivých stožárů VO. V této fázi nejsou přesná umístění stožárů VO navrhována, neboť není znám konkrétní typ osvětlovacích těles. Kabelové trasy VO budou ve
vymezených uličních prostranstvích ukládány dle ČSN 73 6005 Prostorová úprava vedení
technického vybavení a nejsou z důvodu přehlednosti v grafické příloze zakreslovány.

Stavební čára hlavní
- je čára, udávající závaznou polohu hlavního objektu (objemu stavby), tzn. její odstup
od hranice pozemku vůči veřejnému prostranství (uličnímu profilu)
- odchylky nejsou přípustné s výjimkou vikýřů, rizalitů, balkonů či teras v maximální délce do 15% celkové délky uličního průčelí
- vzdálenost od uliční čáry je obecně 5,0 metrů tak, aby před vjezdem do garáže bylo
umožněno zastavení na vlastním pozemku, resp. zaparkování druhého vozidla, případné výjimky jsou vyznačeny kótami v grafické části

U lokality 6 je počítáno s osvětlením příjezdové komunikace od lokality 1 včetně
parkoviště v lokalitě. Je rovněž počítáno s osvětlením navrhovaného rekreačního okruhu
pro sportovní aktivity (in line apod.) Navrhovaný kabel VO bude napojen z rozvaděče VO,
který bude umístěn v sousedství přípojkové skříně NN stávajícího besabalového areálu.
Rozvod VO je tvořen několika větvemi tak, aby byla osvětlena příjezdová komunikace včetně parkoviště a in lineové dráhy.

Stavební čára vedlejší
- společně se stavební čarou hlavní je stavební čarou vedlejší vymezena poloha budoucího objektu v rámci pozemku
- stavební čára vedlejší je hranicí maximální zastavitelnosti pozemku při dodržení max.
procenta zastavitelnosti pozemku (viz dále), přičemž objekt hlavní musí stát svou uliční frontou na hlavní stavební čáře viz výše
Výška objektů
- určuje celkovou výšku objektu vzhledem k rostlému okolnímu terénu
- v plochách bydlení v rodinných domech (BI) výška hlavního objektu nepřekročí 2,0 NP
při respektování okolní výškové hladiny a charakteru konkrétní přilehlé zástavby,
v plochách Z8 (lokalita 3 Kozinovo pole), Z47, Z48 a Z55 (lokalita 2 Nevolický vrch)
pak výška hlavního objektu nepřekročí 1,5 NP, tj. přízemí s využitelným podkrovím při
respektování okolní výškové hladiny a charakteru přiléhající zástavby
- v plochách Z9 bydlení v bytových domech (BM) v lokalitě 3 Kozinovo pole výška hlavního objektu (bytových domů) nepřekročí 3,5 NP
- v plochách smíšených obytných venkovských (SM-V) výška hlavního objektu nepřekročí 1,5 NP, tj. přízemí s využitelným podkrovím při respektování okolní výškové hladiny a charakteru přiléhající zástavby (lokalita 4 Valcha)

Elektronické komunikace
Kabely elektronických komunikací budou v rámci navrhovaných uličních prostranství
ukládány dle potřeby v souladu s ČSN 73 6005 Prostorová úprava vedení technického vybavení a budou napojeny na stávající kabelovou síť. Z důvodů přehlednosti nejsou návrhy
sítí elektronických komunikací v grafické příloze zakreslovány.
4.7.
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