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Textová část
Úvod

OBJEDNATEL:
Obec Jirny
zastoupená starostou Stanislavem Skořepou
Brandýská 9, 250 90 Jirny

POŘIZOVATEL:
OÚ Jirny
Brandýská 9, 250 90 Jirny
zástupce pořizovatele: Ing. Renata Perglerová

Cíl
Studie se zabývá lokalitou Z.10.
Cílem je posouzení současné situace, parcelace pozemků a navržení dopravní obslužnosti.
Studie byla zadána OÚ Jirny.

Podklady
stávající územní plán
ortofoto lokality
katastr nemovitostí
ČSN 73 6102 Projektování křižovatek na pozemních komunikacích
ČSN 73 6110 Projektování místních komunikací
zákon č. 361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích
vyhláška MMR ČR č. 268/09 Sb.

Popis
Lokalita se nachází na části obce Jirny, ze severozápadu a severovýchodu je ohraničena stávající
zástavbou rodinných domků (ulice Luční). Tvar lokality též definuje polní cesta na jihozápadě, která
spojuje Jirny a Nové Jirny. Poslední, jihovýchodní strana je ztotožněna s ulicí Višňová.
Terén je převážně rovný, vhodný k dělení na jednotlivé stavební parcely. Ze své podstaty bude
občanská vybavenost soustředěna podle ulice Luční, což je blíže k centru obce. Luční je též
předurčena být hlavní osou komunikace. Z ní je vhodné napojit obsluhující a obytné ulice do středu
lokality. Přibližně východo-západní osa je naznačena založenou ulicí Platanová.
Lokalita Z.10 má rozlohu 63 882 m2.
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Zadání
Cílem je navrhnout dopravní situaci a parcelaci, sloužící pro zajištění dopravního řešení nově
vytvořených pozemků v návaznosti na stávající komunikační systém, v souvislosti s výměnou
pozemků mezi obcí a Sokolem.
Řešení využití plochy má vhodně kombinovat umístění bydlení v rodinných domech a občanskou
vybavenost o výměře 8000 m2, do čehož je zahrnut pozemek pro sokolovnu. Tyto soustředit při ulici
Luční.
Je třeba zohlednit i přilehlou lokalitu Z.11
Konzultace s obcí Jirny:
-Ul. Luční se navrhne jako dva jednosměrné pruhy v opačných směrech se středovým pásem (stávající
stromořadí) a to až po pozemek 1606, který zůstane nedotčen. V tomto místě se zúží komunikace na
stávající obousměrnou.
-Pozemek 1606 zůstane nedotčený, ovšem povede se v patrnosti jeho následné využití, co by
dětského hřiště apod. Bude zahrnut do povinné plochy veřejného prostranství, která činí 1000 m2/2
ha
V ul. Luční se odstraní několik stromů a zřídí se propojení obou jednosměrek v klíčových místech vzniknou křižovatky.
-Přes pozemek 1606 bude navržen pouze chodník.
-Bude navržena ulice paralelní s polní cestou, ta zůstane nedotčena.
-Navrhne se umístnění komunikací, pokud možno bez slepých konců, čímž odpadne nutnost obratišť,
„cul-de-sac“ a podobně.

Návrhová část
návrhy
Byly předloženy tři základní varianty.
Alpha
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Beta

Gamma
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Vybraná varianta
Po konzultaci tří variant vybrala obec variantu Gamma.
Vychází z racionálního rozložení podle mřížky a obsahuje smyčky ulic, které mohou sloužit jako
jednosměrky. Odpadá potřeba obratišť a přílišných slepých konců.
Počet parcel pro RD
Počet obyvatel při průměru 3 ob./RD
plocha parcel celkem
průměrná plocha parcely
Plocha pro občanskou vybavenost
plocha zeleně

40
120 obyvatel
~ 39300 m2
~ 983 m2
~ 8540 m2
~ 4800 m2

Řešení konkrétního umístění rodinných domů na jednotlivých pozemcích nebylo touto územní studií
řešeno a jejich umístění bude ponecháno na jednotlivých vlastních pozemků. Nicméně je potřeba
potvrdit podmínky pro plochu Z.10 stanovené v kapitole 2.C. Vymezení ploch a koridorů, ve kterých je
rozhodování o změnách v území podmíněno zpracováním územní studie, stanovení podmínek pro její
pořízení a přiměřené lhůty pro vložení dat o této studii do evidence územně plánovací činnosti
textové části výroku územního plánu, a to zejména sklon střech samostatně stojícího RD 17°,
oplocení do výšky mac. 1,8 m a jeho výplň musí být průhledná.

Inženýrské sítě
Elektrická rozvodná síť reprezentovaná v současnosti elektrickými stožáry bude přeložena mimo
plánovanou výstavbu.
Kanalizace, vodovod a plyn vedeny podle ul. Luční.

5

Dopravní řešení
Po Konzultaci s geodetem a obcí se dospělo k následující variantě.
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Návaznost s lokalitou Z.11
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Na základě předpisové nutnosti umístění osmi parkovacích míst mimo pozemky (120lidí/20 *1,25) = 8
je upravena varianta do následující podoby, která je podobou cílovou a navrhovanou.
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Návrh řešení dopravní infrastruktury

Širší komunikační souvislosti, napojení lokality na stávající komunikace
Navrhovaný soubor rodinných domů „Na Novinách“ je situován na poměrně plochém území při
jižním okraji zastavěného území obce Jirny. Z hlediska širších komunikačních souvislostí obec Jirny leží
necelých 10 kilometrů východně od hranic hlavního města ve výseči území mezi trasou dálnice D11 a
silnice I/12. Vlastní navrhovaná lokalita je situována v příznivé poloze, v krátké vazbě na páteřní trasu
silnice II/101, která v současné době prochází obcí od křižovatky na silnici II/611 a nadjezdu nad
dálnicí D11 Brandýskou ulicí ve směru na jih přes Nové Jirny až k připojení na silnici I/12 západně od
Úval.
V rámci vlastní lokality „Na Novinách“ jsou navrženy stavební pozemky pro celkem 40 nových
rodinných domů a také plocha pro umístění objektu občanské vybavenosti. Hlavní komunikační
připojení lokality je realizováno od východu stávající stykovou křižovatkou připojenou na západní
hranu vozovky průjezdního úseku silnice II/101 do dvou založených jednosměrných ramen ulice
Luční.
Dostupnost navrhovaného souboru rodinných domů „Na Novinách“ prostředky hromadné dopravy je
zajištěna nedlouhou vazbou na autobusovou zastávku „Jirny, Luční“ na průjezdním úseku silnice
II/101, kterou projíždějí linky č. 343, 344, 353 a noční linka č. 655 systému Pražské integrované
dopravy s dalšími vazbami na hlavní město.

Návrh komunikačního uspořádání lokality
Navrhovaný komunikační systém pro zajištění komunikační dostupnosti a obsluhy lokality souboru
„Na Novinách“ a jeho jednotlivých navrhovaných objektů rodinných domů je tvořen systémem
místních komunikací funkční skupiny C, které budou řazeny do III. třídy místních komunikací.
Komunikační připojení navrhované lokality je vedeno od křižovatky na Brandýské ulici stávajícím
obousměrným směrově rozděleným úsekem ulice Luční, na který dále navazuje prodloužení jižního
pásu vozovky v parametrech shodných se stávající úpravou. Střední zelený dělicí pás ulice Luční je ve
třech místech, ve kterých navazují další obslužné komunikace navrhované lokality přerušen a vytváří
se tři nové křižovatky na ulici Luční. Druhým vstupem do navrhované lokality ve směru od
jihovýchodu je navázání na stávající úsek obslužné komunikace zapojené do ulice Višňová. Třetím
vstupem do lokality ve směru od severozápadu je prodloužení ulice Platanová, která je připojena na
ulici K Lesu. Navrhovaný komunikační systém lokality „Na Novinách“ je nejlépe patrný a je doložen
v grafických přílohách.
Uliční prostor obslužných komunikací, funkční skupina C, je navržen v parametrech komunikace
základního typu MO2 10/7/50, ve skladbě s obousměrně pojížděnou vozovkou mezi zvýšenými
obrubami š=6,0m a navazujícími chodníky š=2,0m nebo zelenými pásy v šířce rovněž 2,0 metry, vyjma
jediné větve ležící při západní hranici lokality. Šířka vozovky 6,0m umožňuje pohodlné plynulé zajetí
jedním obloukem kolmo na každý z přilehlých pozemků. Po obou stranách vozovky jsou tedy buď
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chodníky, nebo pásy zeleně, přes které budou vedeny samostatné sjezdy pro připojení jednotlivých
pozemků. Celková šířka uličního prostoru navrhovaných obslužných komunikací je 10 metrů mezi
hranicemi protilehlých pozemků, kromě ojedinělé větve při západní hranici lokality se šířkou uličního
prostoru 8,0 metrů. Pro pokrytí potřeb návštěvnického parkování vozidel v lokalitě jsou místně, na
úkor přerušení zelených pásů, vložena mimo jízdní pruhy vozovky podélná stání š=2,0m.
Připojení navrhovaných komunikačních větví v rámci lokality „Na Novinách“ bude provedeno
křižovatkami navrženými ve smyslu příslušných ustanovení ČSN 73 6102 Projektování křižovatek na
pozemních komunikacích a ČSN 73 6110 Projektování místních komunikací. Připojení pozemků
jednotlivých navrhovaných objektů lokality bude řešeno samostatnými sjezdy ve smyslu příslušných
ustanovení ČSN 73 6110 Projektování místních komunikací, kap. 12 Křižovatky, křížení a sjezdy.
Výškové vedení navrhovaných komunikací bude respektovat především nutnost plynulého napojení
na stávající niveletu vozovky v ulicích Luční, Višňová a Platanová, konfiguraci stávajícího terénu a
potřeby výškového osazení navrhovaných objektů. Výškové vedení navrhovaných komunikačních
větví bude v následujících stupních dokumentace doloženo podélnými řezy na podkladu aktuálního
geodetického zaměření celé lokality. Základní příčný sklon vozovky bude navržen v hodnotě 2,5%, u
navazujících ploch pro pěší a chodníků 2,0%.
Pro další stupně projektové přípravy navrhovaných komunikací je nezbytné zajistit řádné aktuální
geodetické zaměření dotčeného území. Rovněž tak bude třeba vyhotovit podrobný inženýrskogeologický a hydrologický průzkum, který poskytne základní geotechnické charakteristiky dotčeného
území nezbytné pro návrh konstrukčního návrhu jednotlivých komunikací lokality.
Odvádění dešťových vod z navrhovaných komunikačních ploch se navrhuje jejich podélným a příčným
spádováním k odvodňovacím prvkům. Zemní pláň pod konstrukcí vozovky bude odvodněna
podélným a příčným spádováním do podélných drenáží. V rámci řešené lokality je navržen systém
odvodnění důslednou oddílnou kanalizační soustavou, a to s maximálním využitím retence pro
zpoždění odtoku srážkových vod do místních vodotečí a dále s možností dalšího využití srážkové vody
pro postřik zeleně, zalévání zahrádek, po možnosti zasakování do terénu a případně i jako zdroje
užitkové vody.
Všechny navrhované místní obslužné komunikace lokality budou vybaveny veřejným
osvětlením.
Návrh komunikačního řešení bude proveden v souladu s požadavky vyhlášky MMR ČR č. 398/2009
Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb a rovněž ve
smyslu příslušných ustanovení ČSN 73 6110 Navrhování místních komunikací.
Vozovky pojížděných ploch se provedou jako netuhé s asfaltovým krytem pro TDZ V a návrhovou
úroveň porušení D1 v celkové tloušťce cca 400 mm. Parkovací stání a sjezdy na pozemky se provedou
s krytem dlážděným a obdobnou konstrukcí, chodníky se provedou s krytem dlážděným betonovou
dlažbou. Veškeré obrubníkové hrany budou provedeny z betonových obrub a budou uloženy do
betonového lože s opěrou.
Konstrukce nových zpevněných ploch komunikací budou navrženy v souladu s technickými
podmínkami TP 170 „Navrhování vozovek pozemních komunikací”, schválenými MD ČR OPK pod č.j.
517/04-120-RS/1 s účinností od 1.12.2004 včetně Dodatku TP170 schváleného MD ČR - OSI pod č.j.
682/10-910-IPK/1 s účinností od 1.9.2010, za předpokladu dodržení standardních návrhových
podmínek. Tyto podmínky zejména únosnost zemní pláně, namrzavost, vodní režim a další je potřeba
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ověřit na místě samém příslušnými zkouškami. Náležitou pozornost je třeba věnovat úpravě zemní
pláně, zejména zabránit jejímu zvodnění.
Obsahem zemních prací, které budou předcházet vlastní realizaci komunikací, je především sejmutí
svrchní humózní vrstvy nebo odstranění stávajících zpevněných ploch v místech navrhovaných úprav,
dále provedení případných dokopávek a řádně zhutněných dosypávek na úroveň silniční pláně,
případná sanace podloží vozovky, dorovnání a přehutnění silniční pláně. Na upravenou zemní pláň
bude založena navrhovaná konstrukce obytné ulice. Neupotřebený výkopek se odveze na skládku.
Součástí projektu v dalších stupních projektové dokumentace bude rovněž návrh dopravního značení
v nezbytně nutném rozsahu vyvolaném touto stavbou. Veškeré dopravní značení bude provedeno
v souladu s platným zákonem č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, vyhláškou č.
294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích a dále také v souladu
s příslušnými ČSN a technickými podmínkami Ministerstva dopravy ČR v aktuálním znění.

Návrh pokrytí potřeb dopravy v klidu
S ohledem na individuální charakter bytové zástavby lokality odstavování a parkování vozidel pro
jejich potřeby nepředstavuje vážnější problém. Všechny potřeby navrhovaných objektů budou
pokryty stáním vozidel na vlastním pozemku stavby RD, ve smyslu příslušných ustanovení vyhlášky
MMR ČR č. 268/09 Sb., o technických požadavcích na stavby, a to §5, ve kterém se stanovuje, že
odstavná a parkovací stání se řeší jako součást stavby, nebo jako provozně neoddělitelná část stavby,
anebo na pozemku stavby, pokud tomu nebrání omezení vyplývající ze stanovených ochranných
opatření.
Počty stání se stanovují dle skutečně navrhovaných kapacit objektů, v souladu s normovými
hodnotami stanovenými ve smyslu příslušných ustanovení kap. 14.1 ČSN 73 6110 Projektování
místních komunikací, nejméně však v souladu s výrokovou částí platného územního plánu obce v
počtu 2 parkovacích stání na vlastním pozemku rodinného domu.
Pro uspokojení parkovacích potřeb pro případné návštěvy se vychází z celkového počtu 40 RD
v lokalitě a průměrným počtem 3 obyvatel na 1 RD. Celkový počet obyvatel je tedy 120, ukazatel 1
stání na 20 obyvatel, pak základní počet stání je 6, při uvažovaném stupni automobilizace 1:2
(koeficient 1,25) je pak požadovaný počet ve výši 8 parkovacích stání. S ohledem na lepší dostupnost
stání v rámci obytné zástavby je navrženo celkem 10 parkovacích stání.
Pro uspokojení parkovacích potřeb objektu veřejné vybavenosti situovaném ve východním sektoru
lokality, bude počet stání stanoven následně dle skutečně navrhovaných kapacit objektu, v souladu
s normovými hodnotami stanovenými ve smyslu příslušných ustanovení kap. 14.1 ČSN 73 6110
Projektování místních komunikací. Vybilancovaná stání budou umístěna na ploše určené pro tento
objekt.
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Ortopohled lokality
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Řezy komunikací
šíře 10 m
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Typová parcela
Výměra typové parcely je cca 1000 metrů čtverečních.
z toho zahrada cca 750 m2

Typový domek
Referenční typový rodinný domek:
zastavěná plocha
~120 m2.
čistá užitná plocha
~ 180 m2
nadzemní podlaží
2
střecha sedlová
~40°
vlastní garáž
průměrný počet obyvatel domku 3 lidé

Ilustrační nadhledová situace podle základní varianty gamma
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