Územní studie obce Křenek
(11/ 2018)
Pořizovatel:

Městský úřad
Brandýs nad Labem – Stará Boleslav,
Masarykovo náměstí 1, 2,
250 01 Brandýs n/L.- Stará Boleslav
Odbor stavebního úřadu, územního plánování
a památkové péče, úsek územního plánování,
oprávněná úřední osoba: Ing. Renata Perglerová

Zpracovatel:

Projektový atelier, Ing.arch. Jiří Jarkovský,
Odboje 2269, 412 01 Litoměřice

Textová část
Obsah:
1.

Průvodní část

1.1.
1.2.
1.3.
1.4.

Identifikační údaje
Základní údaje
Požadavky na projekt
Přehled výchozích podkladů

2.

Architektonicko - urbanistická část

2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
2.5.
2.6.
2.7.

Cíl a účel územní studie
Vymezení řešeného území
Popis území
Průzkum a hodnocení stávajícího stavu
Urbanistické řešení
Architektonické řešení
Regulace objektů (funkční využití a prostorové uspořádání)

3.

Řešení dopravní infrastruktury

3.1.
3.2.
3.3.
3.4.

Stručný technický popis
Situační řešení
Výškové řešení
Konstrukce zpevněných ploch

4.

Technická infrastruktura – vodovod, kanalizace

4.1.
4.2.
4.3.

Technická infrastruktura – vodovod
Technická infrastruktura – kanalizace a ČOV
Technická infrastruktura – likvidace dešťových vod

5.

Technická infrastruktura - elektro

5.1.
5.2.
5.3.
5.4.

Technická infrastruktura – rozvody NN
Technická infrastruktura – instalace VO
Technická infrastruktura – obecní rozhlas
Technická infrastruktura – elektrorozvody přílohy

6.

Veřejná zeleň

6.1.
6.2.
6.3.

Popis a dendrologický průzkum
Metodika vyhodnocení
Tabulka inventarizace dřevin

7.

Obsah grafické části

1.

Průvodní část

1.1.

Identifikační údaje
Pořizovatel:

Městský úřad Brandýs nad Labem – Stará Boleslav,
Masarykovo náměstí 1, 2,
250 01 Brandýs n/L.- Stará Boleslav
Odbor stavebního úřadu, územního plánování
a památkové péče, úsek územního plánování

Oprávněná úřední osoba:

Ing. Renata Perglerová

Koordinátor projektu:

Ing.arch. Vladimír Římal
Palachova 641/43, 412 01 Litoměřice

Zpracovatel:
Vedoucí projektu:

1.2.

Projektový atelier,
Ing.arch. Jiří Jarkovský,
Odboje 2269, 412 01 Litoměřice

Architektonicko-urbanistická část:

Ing.arch. Jiří Jarkovský

Průzkum:

Bc. Jan Jarkovský
Bc. Josef Konečný

Doprava:

Ing. Martin Novák
VECTURA Pardubice, s.r.o
17. listopadu 400, 53002, Pardubice

Vodovod, kanalizace:

Ing. Michal Jeřábek - INDORS
Velká Dominikánská 10
412 01 Litoměřice

Elektro:

Ing. Aleš Dragoun
EPD – projektový atelier
Jablonského 400
439 07 Peruc

Dendrologie:

Ing. Kateřina Hrušková
Pyrus – zahradní architektura
Dobrovského 17
412 01 Litoměřice

Základní údaje obce Křenek
Kraj:
Obec s rozšířenou působností
Stavební úřad:
Obec:
Katastrální území:

Středočeský
Brandýs nad Labem–Stará Boleslav
Všetaty
Křenek
675806 Křenek

Základní územní jednotka (ZÚJ):
Základní sídelní jednotka (ZSJ):
Výměra katastru obce:
Zastavěné území:
Řešené území:
Nadmořská výška:
1.3.

534960 Křenek
075809 Křenek
529 ha
24,83 ha před Změnou č. 1 ÚPO;
25,60 ha po Změně č. 1 ÚPO
56,85 ha
160 – 172 m n.m.

Požadavky na projekt

Územní studie je zpracována na základě požadavku ÚP a na základě
požadavku obce byly do studie zahrnuty 2 další rozvojové lokality a architektonicko –
urbanistické řešení stávajícího veřejného prostoru (2 lokality v obci). Požadavky na
řešení územní studie jsou stanoveny v „Zadání územní obce Křenek“, které je
přílohou k „Výzvě k podání nabídky ve výběrovém řízení“ dle § 27 zákona č.
134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.
1.4.

Přehled výchozích podkladů
Smlouva o dílo ze dne 9. 1. 2018, uzavřená mezi pořizovatelem – obcí Křenek
a zpracovatelem – Ing.arch. Jiřím Jarkovským
Katastrální mapa řešeného území
ÚPO Křenek (12/2006),
včetně obecně závazné vyhlášky obce Křenek č.1/2006
Změna č.1 Územního plánu obce Křenek
Konzultace na OÚ Křenek
Vlastní průzkum v terénu
PD veřejných staveb plánovaných obcí Křenek
Oborové podklady

2.

Architektonicko – urbanistická část

2.1.

Cíl a účel územní studie

Cílem a účelem územní studie (dále ÚS) je stanovení podrobnější specifikace
koncepce obce a jejího územního rozvoje stanovené v ÚPO po přijaté změně ÚPO.
Základní koncepce rozvoje území definovaná ve schválených ÚPO Křenek a Změně
č. 1 ÚPO Křenek zůstává beze změny.
Ve stávajícím zastavěném území pracuje studie pouze s prostory v majetku
obce. V území rozvoje zastavitelného území dle Změny ÚPO č. 1 se studie zabývá
většinou pozemky v soukromém vlastnictví.
U stávajícího zastavěného území je řešena zejména koncepce systému
veřejných prostranství obce, v rámci vybraných lokalit pak i včetně všech prvků ona
veřejná prostranství utvářející. Vybraná veřejná prostranství (detail 1 a 2) jsou
v rámci studie řešena podrobněji jako podkladová dokumentace pro další stupně PD i
pro ostatní lokality obce.
Pro Změnou ÚPO č.1 nově definovaná zastavitelná území obce jsou s ohledem
na stávající navrženy urbanisticko - architektonická řešení nově vzniklého veřejného
prostoru, dopravní obslužnost lokalit, napojení na technickou infrastrukturu a
regulační pravidla pro novou výstavbu.
Do studie jsou zapracovány i obcí plánované veřejné stavby podle již schválené
PD a již probíhající zástavba RD.
Přijaté závěry studie budou zapracovány do ÚPD.
2.2.

Vymezení řešeného území

Hranice řešeného území se shodují s hranicemi zastavitelného území, tak jak je
toto definováno ÚPO, přijatou Změnou č.1 ÚPO a stanoveno Zadáním této ÚS (viz
výkresová část A.4.
V území je stanovena tzv. hranice zastavěného území (ZÚ). Hranice
zastavěného území je ztotožněna s hranicí současně zastavěného území obce
schváleného územního plánu obce Křenek. Stávající zastavěné území má po Změně
č.1 ÚPO 25,60 ha, nově zastavitelné území definované Změnou č.1 ÚPO má výměru
cca 33,25 ha. Řešené území navíc zahrnuje přístup k pravému labskému břehu s
plánovaným přemostěním Labe. Plocha řešeného území je tak celkem cca 58,85 ha.
Nad rámec hranic daných zadáním studie je řešeno také dopravní napojení
k lokalitám mimo vymezené území.

2.3.

Popis území

Obec Křenek se nachází na pravém břehu řeky Labe v rovinatém území
(niveleta od 160 – 172 m.n.m.) na jihu v sousedství příbřežní inundační plochy. Na
severu katastrálního území obce je realizována těžba písku a po ukončení těžby je
v rámci rekultivace na místě vytěžené jámy plánované jezero s rekreační funkcí.
Hlavní dopravní napojení obce je stávající silnice III/10158 na silnici II/331.Tato
komunikace je funkční páteřní osou celé obce vč. nově navrhovaných lokalit. Silnice
III/10158 po průjezdu obcí končí na břehu Labe. Obec tak není zatížena tranzitní

dopravou. Další přístup k obci je možný po místních komunikacích. Ze silnice
III/10158 je realizovaná odbočka k těžební lokalitě. Obcí prochází značená cyklotrasa
0039 od břehu Labe přes centrum obce dále na SV ke křížení se silnici II/331 u obce
Borek.
Z hlediska prostorového uspořádání je obec příkladem ulicového uspořádání
(typické pro střední Polabí) s historickou parcelací orientovanou kolmo na hlavní
průchozí komunikaci, dále se pak obdobně rozvíjející podél místních komunikací.
V obci jsou převážně obytné objekty (RD) + hospodářské objekty v minulosti
spojené s zemědělskou činností. Výjimkou je objekt dřevovýroby v centru obce a
objekty bývalé živočišné výroby na východním okraji zastavěného území.
2.4.

Průzkum a hodnocení stávajícího stavu

V rámci sběru podkladů pro tuto ÚS byly provedeny architektonicko-urbanistický
a dendrologický průzkum, které hodnotili současný stav veřejného prostoru obce.
Výsledky architektonicko-urbanistického průzkumu dokumentuje tab.1 této zprávy a
výkresová část A3, dendrologie je zpracována v samostatné části této zprávy č. 6.
Jako pozitivní pro funkcí obce jako obytného sídla je třeba posuzovat fakt
„slepé“ silnice III/10158 a z toho vyplývající absenci tranzitní dopravy.
Stávající veřejný prostor obce je historicky daný a jeho plochu a umístění není
třeba měnit. Jeho kvalitu ovlivňuje zejména nevhodné užívání jako parkování
(náves), neužívané veřejné plochy (okolí točny autobusu), absence či proměnlivá
údržba leckdy dosluhujících prvků (chodníky, veřejná zeleň, mobiliář, apod.).
Rozhodujícím faktorem pro kvalitu veřejného prostoru je v současnosti individuální
snaha obyvatel podílejících se na užívání konkrétní lokality.
Lokality určené Změnou č.1 ÚPO k rozšíření obce zástavbou RD mohou mít
charakter samostatné obytné zóny napojené na stávající dopravní systém bez jeho
zásadní proměny.
S tímto je v rozporu fakt, že v lokalitě „Na Machkových polích“ s již probíhající
výstavbou RD dochází k nevhodnému urbanistickému řešení v rozporu s přijatým
ÚPO a s nevhodným dopravním napojením (hřebenová dispozice parcel vůči
komunikaci III/10158). V lokalitě výstavby RD směrem k „U houští“ a „Za humny“ je
nedostatečná šíře napojení na silnici III/10158 a řešení vhodné pro přepokládaný
rozvoj lokality je na dohodě soukromých vlastníků.
Křenek – hodnoty a problémy
(číslování hodnocených bodů odpovídá označení ve výkresu A3 - výkres problémů.
Navrhované úpravy jsou vyznačeny ve výkresech A4-7)
(1)

Plánovaná lávka pro pěší a cyklisty propojuje Křenek se Záryby na druhém
břehu řeky Labe. Tímto bude posílena i síť cyklotras. Umožněn je i vjezd
vozidlům IZS.

(2)

Stávající čistírna odpadních vod by při rozsáhlejší nové zástavbě nebyla
dostačující, potom je nutné její rozšíření viz. výpočet v oddílu 4.1. této zprávy.

(3)

V detailu řešený prostor s točnou autobusu je v současné době neoptimálně
vyřešen, jde pouze o křižovatku s neregulovaným parkováním. Mezi hodnoty

tohoto prostoru patří umístění zeleně, která ale není využívána.
NÁVRH: Úprava povrchů pro zklidnění dopravy a vytvoření prostorů
přívětivějších pro pěší. Vysázení vhodnější zeleně.
(4)

Přístup ke Starému Labi je téměř nevyužívaný prostor s potenciálem pro
budoucí rekreační využívání.
NÁVRH: Zatraktivnění území zpřístupnění pobřeží pro pěší doplněním mola.

(5)

V detailu řešený prostor návsi. Mezi problémy zde patří nevhodné řešení
dopravy a parkování a umístění pomníku vč. úpravy jeho okolí.
NÁVRH: Zamezení parkování velké techniky, separace pěší a automobilové
dopravy, vymezení parkovacích míst, větší prostor pro pěší, vhodnější řešení
zeleně v prostoru návsi.

(6)

Rozšířený prostor na křížení dvou ulic. Hodnotami je zde otevřenost prostoru
mezi úzkými ulicemi, které do něj ústí,
NÁVRH: větší prostor pro pěší.

(7)

Zúžený prostor vyčnívajícím pozemkem se zástavbou.
NÁVRH: Zjednosměrnění ulice, pěší komunikace, parkovací pruh.

(8)

Rozšířený prostor ulice u úřadu. Hodnotami území je prostor pro pěší a
umístění zeleně.

(9)

Problém – Zeleň umístěná v betonových truhlících. Ty překáží v cestě pěším,
navíc je takto umístěná zeleň složitá k údržbě.
NÁVRH: Nahradit vhodnou a správně umístěnou zelení.

(10)

Rozšířený prostor ulice u úřadu. Hodnotami území je prostor pro pěší,
umístění zeleně a pomník.

(11)

Křižovatka se středovým ostrůvkem se zelení. Hodnotou prostoru je umístění
zeleně v ostrůvku, který uzavírá průhled ulicí. Problémem je zde vedení
elektřiny, které limituje zeleň.
NÁVRH: Při etapizované rekonstrukci ulic obce umisťovat elektrorozvody do
zemního vedení, vhodné řešení zeleně ve středovém ostrůvku.

(12)

Pás zeleně podél ulice by zasloužil více údržby.
NÁVRH: dendrologicky zhodnotit, navrhnout revitalizaci.

(13)

Zeleň velikostí a umístěním silně odděluje zástavbu na okraji obce od původní
zástavby na okraji jádra obce.
NÁVRH: Bude řešeno při navrhované zástavbě dle Změny ÚPO č.1.

(14)

Nově vysázené a udržované stromořadí podél ulice.

(15)

Křižovatka na příjezdu do obce se středním ostrůvkem se zelení.
NÁVRH: Ostrůvek je součástí detailního řešení lokality 2.

(16)

V detailu řešená ulice – lokalita 2, hodnotami je zde umístění zeleně po obou
stranách ulice, dostatečná šířka a celkové urbanistické řešení ulice.
NÁVRH: zklidnění dopravy, vymezení parkování, nové komunikace, obnova
veřejné zeleně.

(17)

Plánovaná stavba mateřské školy, vhodně umístěná s dostatečným prostorem
pro dětské hřiště, přilehlou zelení a blízkostí do přírody. Dosažitelná pro
původní jádro obce i navrhovanou zástavbu.

(18)

Nevhodně urbanisticky řešená nová hřebenová zástavba na okraji většího
území určeného pro budoucí rozvoj obce. Takto uzavřená slepá ulice
neumožňuje napojení na stávající část obce ani na plánovanou novou
zástavbu.

(19)

Stejný případ: Nevhodně urbanisticky řešená nová hřebenová zástavba.
Vzniká zde slepá ulice napojená přímo na hlavní tah III/10158. Parcelace
v rozporu s platným ÚPO blokuje Změnou ÚPO č.1 navržené dopravní
napojení do lokality „Na Machkových polích“, brání zbudování pěší
komunikace a tím neumožňuje propojení se stávající částí obce ani další
rozvoj.

(20)

Ulice v nové zástavbě, problémem jsou zde v současné době nedodělané
povrchy a infrastruktura v ulici. Hodnotou ulice je možné napojení budoucí
navazující zástavby.

(21)

Oblast plánované nové zástavby, budoucího rozvoje obce.

2.5.

Urbanistické řešení

U stávajícího zastavěného území studie respektuje funkční a prostorové
uspořádání zástavby s převážně obytnou funkcí doplněnou o objekty veřejných
služeb a obchodu. Obslužnou osou celé obce zůstává silnice III/10158 doplněná o
odbočky do nově navrhovaných lokalit. Doprava v návrhu je rovněž doplněna o již
naplánované pěší a cyklistické přemostění Labe do obce Záryby na levém břehu řeky
navazující na ukončenou silnici III/10158. V projektové dokumentaci se předpokládá
možnost užití lávky pro složky IZS.
Hlavní liniové průhledy jsou v návrhu zvýrazněny navrhovanými alejemi či
koncovými dominantami zeleně. Nově plánovaná zástavba netvoří pohledové
dominanty veřejného prostoru. Do stávající struktury zástavby tak není ve studii
zasahováno.
U objektů s hospodářskou funkcí je požadavkem obce zejména zamezení
parkování služebních vozidel na veřejných komunikacích (příklad v podrobně
řešeném detailu č.1). Pro takto vytěsněné parkování je navržena odstavná parkovací
plocha (viz. výkres B1). U některých stávajících ulic byl v návaznosti na celkové
dopravní řešení upraven dvojsměrný provoz na jednosměrný (viz. výkres B1).
Podle zadání jsou podrobně řešeny vybrané lokality 1. a 2. jako příklady
obsahující principy a prvky přenosné do ostatních částí obce.

Lokalita 1.
Studie řeší zatraktivnění veřejných prostor formou přiřazením nové funkce
pobytové a rekreační. Příkladem toho je parková úprava lokality při točně autobusu
s odpočívadlem na cyklotrase, propojení s nábřežím Starého Labe a úprava nábřeží
pro rekreační využití (viz. výkres A5).
V prostoru před restaurací (náves) jsou ve studii přiřazeny jasně oddělené
funkce komunikační (doprava, parkování, pěší komunikace) a pobytová (úprava
zeleně a pietního místa, prostor pro veřejnou prezentaci obce, spolků, atd., venkovní
posezení restaurace (viz. výkres A6).
Lokalita 2.
Prostor ulice je podrobně řešen v ulici (bezejmenná) napojené na hlavní
komunikaci od východu zleva za vjezdem do obce. V této lokalitě jsou dle průzkumu
nejlépe zachované požadované prvky veřejného prostoru z konce 60-tých let 20.
stol., kdy byly zbudovány v obci chodníky a vymezena veřejná zeleň, později zřízeno
veřejné osvětlení. V ulici najdeme pouze obytnou funkci (rodinné domy s hosp.
přístavbami). V návrhu jde o zklidnění dopravy v této obytné zóně, vymezení
parkovacích ploch, pěších komunikací a ploch veřejné zeleně (viz. výkres A7).
Lokality nové zástavby
Nově řešená území definovaná Změnou ÚPO č.1 mají převážně funkci obytnou,
v lokalitě „U houští“ funkci smíšenou. Severozápadní zóna zástavby (lokality č. 5, 6,
19, 20, 23, ve změně ÚPO č.1) předpokládá doplnění již realizované individuální
výstavby RD. Jihozápadní zóna navrhované zástavby (lokality č. 4, 11, 24, 26, 27 ve
změně ÚPO č.1) tvoří jednosměrný okruh komunikace obsluhující okolní pozemky a
napojené na silnici III/10158. Na ploše určené Změnou ÚPO č.1 k zastavění je ve
studii navrženo celkem nových 129 parcel pro RD. Řešení technické infrastruktury
vychází z počtu 150 nových RD.
Lokalita „Na Machkových polích“ je navržená jako 2 obytné zóny
s jednosměrnou dopravou po stranách nové páteřní dvousměrné komunikace. Ta
nově propojuje hlavní přístup do obce silnici III/10158 s místní komunikací
s cyklotrasou 0039 a umožňuje snadnější dopravní dostupnost k areálu
hospodářského objektu, hřiště, plánované školky a navržené odstavné parkovací
plochy ( č. 3, 21, 22 ve Změně ÚPO č.1, hlavní výkres). Podél stávající trasy silnice
III/10158 jsou navrženy pěší a cyklistická komunikace a vzhledem ke vzdálenosti této
obytné zóny od centra je zde navržena nová jednosměrná zastávka autobusu.
Komunikace jsou odděleny zeleným valem od parcel pro výstavbu RD.
Nově navrhované parcely pro zástavbu RD mají předpokládanou plochu od cca
800 do 1500 m². Zástavba by měla být více rozvolněná než v centru obce (viz.
regulace textová část 2.7.) Studie předpokládá orientaci navržených pozemků pro
RD vstupem k obslužné jednosměrné komunikaci oddělené od hranice těchto
pozemků pásem veřejné zeleně s pěší, případně i cyklistickou komunikací. Uliční
čára je vyžadována od hranice parcel nikoliv od samotných RD. V obou částech této
lokality je navržen pobytový prostor s parkovou úpravou pro rekreační využití (dětské
hřiště, veřejný park, apod.) Umístění kontejnerů pro tříděný domovní odpad se
předpokládá na veřejném prostranství.

Obdobné principy tvorby veřejného prostoru jsou uplatněny v návrhu zástavby i
v lokalitách „Za humny“ a „U houští“.

2.6.

Architektonické řešení

Navrhované povrchy respektují funkčně diferencované plochy jako komunikace
pro silniční dopravu, pěší a cyklisty a plochy veřejné zeleně a jsou popsané
v jednotlivých kapitolách textové (2, 6) a výkresové části (B, E). Parter je doplněn o
prvky venkovního mobiliáře (viz. výkres A8). Stávající architektonické dominanty
tohoto prostoru (pomník, boží muka) budou zachovány a zvýrazněny navrhovanou
úpravou okolí (příklad výkres E8). Dendrologické prvky vyhodnocené pro setrvání
v parteru (viz výkresy E1, E2, E3).
Prvky uličního mobiliáře
Návrh mobiliáře by měl reflektovat venkovské prostředí tzn. jednoduchý design
z tradičních materiálů – kov, kámen, masivní dřevo.
lampy veřejného osvětlení – kovový stojan s hlavicí se zdrojem světla teplé barvy.
Rozmístění viz. výkres D3
lavičky - zámečnická či zděná nosná konstrukce se sedákem z dřevěného masivu.
Umístění viz. výkres A5, A6.
odpadní nádoby (také pro chovatele psů) – samostojný či závěsný kovový koš
zámečnické či lité konstrukce s výměnou vložkou. Umístění viz. výkres A5, A6.
uliční sloupky – lité sloupky s možností propojení řetězem a vytvořením dělícího
prvku. Umístění viz. výkres A5, A6.
stojan na kola – zámečnická konstrukce. Umístění viz. výkres A5, A6.
fontánka s pítkem – možnost typového prvku doplněného individuálním např.
kamenickým dílem. Umístění viz. výkres A5, A6.
molo – zámečnická nosná konstrukce kotvená do terénu s pochozí plochou
z dřevěného masivu, zábradlím a schůdky k hladině. Umístění viz. výkres A5, A6.
2.7.

Regulace objektů (funkční využití a prostorové uspořádání)

Stávající veřejný prostor bude regulován parametry komunikací a na ně
navázaných zelených ploch. U stávajících objektů v obci se nepředpokládají stavební
úpravy, které by narušovaly současný ráz obce.
U nově definovaných ploch k zastavění vychází prostorová regulace rovněž
z navržené dopravní obslužnosti. Nemělo by tak již docházet k hřebenovému
uspořádání parcel s nevhodnou dopravní obslužností, tak jak se stalo u nové
zástavby při vjezdu do obce, kde zrealizované dělení parcel navíc brání zbudování

pěší komunikace podél silnice III/10158 z obce k plánované lokalitě „Na Machkových
polích“. Do lokality jsou uvažovány maximálně tři vstupy pro dopravu.
V nově zastavěných lokalitách studie předpokládá rozvolněnou zástavbu
venkovského či příměstského typu, tzn. individuální dvougenerační RD (ne řadové –
tzn. nesmí být tři domy v řadě) s obytnou funkcí případně nerušícími službami a
obchodním zařízením. Dále je nutné zabránit dodatečnému dělení parcel a
zahušťování zástavby. Na jednu parcelu je počítáno s jedním přístupem
z komunikace a jedním připojovacím místem. Tomu odpovídají i velikosti
navrhovaných parcel pro RD. Uliční čára je vyžadována od hranic (oplocení)
jednotlivých parcel nikoliv od samotných objektů. Odstupy jednotlivých objektů určuje
vyhláška č. 268/2009 Sb. O technických požadavcích na stavby. Nová zástavba RD
by měla být regulována výškově na 2 nadzemní podlaží + podkroví pod šikmou
střechou. Návrh předpokládá 129 nových parcel, z toho se odvíjí i výpočty a
dimenzování technické infrastruktury (viz. kapitola 4.).
Realizace rozvoje obce tak, jak ji definuje Změna č.1 ÚPO a upřesňuje tato
studie proběhne při dodržení navrhovaných regulativů a zásad. Obecní úřad by měl
být garantem takového přístupu k vlastníkům pozemků, projektantům a stavebníkům.

3.

Řešení dopravní infrastruktury

3.1.

Stručný technický popis

Účelem studie dopravní infrastruktury v obci Křenek je zkvalitnění dopravní
obslužnosti na území obce, i vzhledem k plánované výstavbě rodinných domů v
přilehlých lokalitách, zlepšení podmínek pro pěší a cyklistickou dopravu a v
neposlední řadě úprava návsi a jejího okolí tak, aby došlo k vytvoření prostředí
vhodného k odpočinku a relaxaci. Zároveň cílem studie je odvést těžkou nákladní
dopravu a zemědělské stroje na méně frekventovaná místa než je náves a její okolí.
3.2.

Situační řešení

Stávající komunikace
Koncepce řešení vychází ze stávajících místních komunikací, u kterých se
předpokládá s jejich postupnou rekonstrukcí. Některé úseky vybraných komunikací
budou zjednosměrněny a to z důvodu, aby na nich bylo možné vytvořit parkovací
pruh pro odstavování vozidel a současně chodník pro bezpečný pohyb pěších. Šířka
jízdního pruhu na jednosměrných komunikacích je min.3,0m, šířka jízdního pruhu na
obousměrných komunikacích se předpokládá 5,50m resp. 6,0m, chodníku 2,0m a
parkovacího pruhu 2,0m. Vše závisí na šířce prostoru místní komunikace.
Nové komunikace
Jedná se o komunikace, které vzniknou v souvislosti s plánovanou výstavbou
rodinných domů v daných lokalitách. Tyto lokality jsou koncipované jako obytné zóny.
Prostor místní komunikace je navržen v min. šíři 8,0m, pouze v místě obousměrného
provozu bude rozšířen na 9,50m. Všechny komunikace a zpevněné plochy v
obytných zónách jsou navrženy s krytem ze zámkové dlažby. Šířka dopravního
prostoru v obytné zóně bude 4,0m resp. 5,50m. Pobytový prostor v obytné zóně
bude využit pro parkování vozidel, k umístění zeleně, laviček atd. Směrem od hřiště
je navržena nová místní obousměrná komunikace, která povede napříč obytnou
zónou a napojí se na stáv. komunikaci vedoucí do obce. Šířka této komunikace je
5,50m a je s živičným krytem.
Chodníky
Celé území je řešeno s ohledem na bezpečný provoz chodců. Nově budované
chodníky budou mít šířku 1,50-2,0m. U přilehlého jízdního pruhu jsou odděleny
zvýšenou obrubou +10cm. Kryt chodníku je navržen ze zámkové dlažby.
Předpokládá se i prodloužení chodníku až ke křižovatce se silnicí II/331. Z prostoru
točny bude také nově vybudován chodník ke Starému Labi.

Cyklostezky
V rámci zkvalitnění cyklistické dopravy jsou navrženy i nové cyklostezky, které
budou napojeny na stávající síť cyklotras v okolí obce Křenek. Jedná se o novou
cyklostezku podél silnice od křižovatky se silnicí II/331 směrem do obce. Její délka je
cca 700m. V místě plánované obytné zóny před příjezdem do obce se na tuto
cyklostezku napojí další nová, která povede od hřiště napříč obytnou zónou podél
nové komunikace. Další cyklostezka povede od obytné zóny na JZ konci obce
směrem k jezeru Křenek Ovčáry. Její délka je cca 1km. Cyklostezky jsou navrženy s
živičným krytem s šířkou 2,50m. V současnosti se počítá i s výstavbou lávky pro pěší
a cyklisty přes Labe směrem na Záryby.
Náves
Prostor návsi bude upraven s důrazem na vytvoření prostředí vhodného k
odpočinku a relaxaci. Bude zde vytvořeno 7 nových parkovacích míst a z toho jedno
pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace. Zpevněné plochy budou s
krytem ze zámkové dlažby, komunikace potom s krytem živičným. Vše bude
doplněno lavičkami a vhodnou zelení.
Točna pro autobusy
Místo, kde se dnes otáčejí autobusy bude stavebně upraveno tak, aby
nedocházelo k odstavování vozidel v prostoru zasahujícím do prostoru potřebného k
projetí autobusu. Budou zde vytvořena dvě nová parkovací místa a v prostoru točny
budou umístěny nové lavičky. Točna bude z části s krytem živičným a z části ze
zámkové dlažby. Dále zde budou upraveny stáv. sjezdy a vše bude opět doplněno
vhodnou zelení.

Nová zastávka pro autobusy
Na silnici III/10158 vedoucí z Křenku směrem k silnici II/331 bude v místě
podél obytné zóny umístěna nová zastávka pro autobusy. Je navržena jako
zastávkový záliv s krytem ze žulových kostek.

3.3.

Výškové řešení

Niveleta všech nově budovaných komunikací vychází z konfigurace terénu a z
možnosti napojení na stávající komunikace.
Podélný sklon chodníků dle přilehlé komunikace. Podélný sklon samostatných
chodníků nepřekročí 8,33%. Příčný sklon chodníků bude max. 2%.

3.4.

Konstrukce zpevněných ploch

Únosnost a konstrukce vozovek bude řešena v souladu s ČSN 73 6110, ČSN
73 6114, TP 170.
Konstrukce nových zpevněných ploch komunikací bude navržena v souladu s
technickými podmínkami TP 170 „Navrhovaní vozovek pozemních komunikací“, vč.
dodatku. Tyto podmínky zejména únosnost zemní pláně, namrzavost, vodní režim a
další je potřeba ověřit na místě samém příslušnými zkouškami.
Veškerý materiál použitý do díla musí odpovídat příslušným ustanovením
ČSN.

4.

Technická infrastruktura - vodovod, kanalizace

4.1.

Technická infrastruktura – vodovod

Pro obec Křenek není v současné době vytvořen realizační plán výstavby
vodovodní rozvodné sítě včetně vodovodního přivaděče ze vzdáleného zdroje.
V obci Křenek jsou stávající nemovitosti zásobovány z místních studní vzhledem
k kvalitě a kvantitě zdrojů podzemní vody. Studny mělkého horizontu. V případě
rozšíření obce o nové lokality rodinných domků se nepředpokládá systémová
výstavba rozvodných vodovodních řadů včetně vodovodního přivaděče. Je
předpoklad výstavby studní pro jednotlivé RD.
V případě rozhodnutí obce pro výstavbu vodovodní sítě je předpokladem možný
zdroj pitné vody řešit z obce Lhota vzdálené cca 2 km od obce Křenek.
4.2.

Technická infrastruktura – kanalizace a ČOV

V obci Křenek je zrealizovaná nová systémová kanalizační síť splaškové tlakové
kanalizace zakončená kapacitní biologicko mechanickou ČOV s odtokem vyčištěných
odpadních vod do řeky Labe. Tato kanalizační síť zakončená ČOV je v provozu od r.
2012.
Čistírna odpadních vod je dimenzovaná pro 350 EO. Byla budovaná
s plánovaným rozvojem obce s výstavbou nových rodinných domků. V současné
době je čistírna odpadních vod využitá z 60% z celkové kapacity. V rámci výstavby
RD výhledově je možné povolit realizaci cca max. 60 RD s předpokladem cca
0,5m3 splaškových vod na 1 RD za den. Tato studie zároveň navrhuje rozšíření
tlakové kanalizační sítě pro zajištění odtoku splaškových odpadních vod z cca 129
nových RD. To odpovídá konečnému stavu nové výstavby. V případě dalšího rozvoje
obce Křenek je nutné přistoupit na zkapacitnění původní ČOV na 600 EO. Toto je
limitující faktor budoucího rozvoje obce a výstavby nových rodinných domků.
Rozšíření ČOV je předpokládáno na pozemku stávajícího objektu.
Výpočet:
Technické údaje stávající ČOV350EO (dle platného kanalizačního řádu z r. 2012)
Q24 …………………….. 47,0 m3/den
Qmax.d ………………… 70,5 m3/den
Qmax.h ………………… 12,9 m3/hod
Přítok ……………………. 3,6 l/s
Celkový nátok na ČOV za rok 2017 ………………………………. ……. 10 038 m3
Průměrný nátok za den ………………………………………………... 27,5 m3/den
Současný stav nátoku na ČOV ……………………………………… Nátok cca 60%
Možná výstavba RD bez rozšíření kapacity ČOV, předpoklad 4 obyvatele na RD
Potřeba vody cca 120 l/ob.
Potřeba vody na 1 RD (4ob.) …………………………………………………0,48 m3
Maximální limitovaný počet RD z hlediska nové výstavby cca 59 RD = 28 m3/den

Nutnost rozšíření kapacity stávající ČOV o 250 EO = celková konečná
kapacita ČOV po rozšíření ……………………………………………… 600EO
Rozšíření tlakové kanalizační sítě bude provedeno z totožného materiálu
současné sítě.
Tabulka výměr:
Větev C …………………………….. 458 bm HDPE 75
Větev C1 …………………………..

65 bm HDPE 63

Větev D ……………………………. 197 bm HDPE 63
Větev A1 …………………………… 75 bm HDPE 63
Větev A5 …………………………… 433 bm HDPE 75
Prodloužení větve A ……………….. 60 bm HDPE 63
Větev A6 ……………………………. 45 bm HDPE 63
Větev A7 ……………………………. 67 bm HDPE 63
Větev A8 ………………………… . 557 bm HDPE 75
Větev A9 ………………………….

639 bm HDPE 75

Větev A10 ………………………… . 97 bm HDPE 63
Rozšíření celkem ……………
4.3.

2 693 bm

Technická infrastruktura – likvidace dešťových vod

Provozovaný kanalizační systém obce Křenek je řešen pouze pro splaškové
vody ze sociálních zařízení stávajících objektů a pro napojení nových objektů RD
s vyloučením dešťových a balastních vod.. Takto byl i navržen a realizován. Dešťové
vody ze střech a zpevněných ploch jsou místně zasakovány s využitím i pro závlahu.
U nové výstavby včetně zpevněných ploch a vozovek bude dešťová voda
jednoznačně řešena do vsaku.

5.
5.1.

Technická infrastruktura - elektrorozvody
Technická infrastruktura - rozvod NN

V obci Křenek se připravují podmínky pro plánovanou výstavbu rodinných domků.
V souladu s uvedeným se v obci plánují v prostoru budoucí výstavby nové
trafostanice, rovněž jsou zde i TS stávající.
V prostoru nové zástavby je navrženo 134 parcel pro nové RD. Potřebná el.
energie pro RD je uvedená ve výkresové části (viz. výkres D1). Pro krytí spotřeby
RD je vytipováno předběžně pět blízkých TS. Před zahájením skutečné výstavby je
nutné vstoupit do jednání s energetikou o zabezpečení této energie v nových či
stávajících TS.
Pro plánování spotřeby RD bylo počítáno s průměrnou spotřebou na RD
3x25A.
Z hlediska množství RD v jednotlivých lokalitách výstavby jsou plánované
odpovídající energetické kabely, vedené mezi rozvaděčem NN v TS a PS rodinných
domů.
Kabeláž bude uložená převážně v zemině s potřebným krytím dle ČSN.
5.2.

Technická infrastruktura - instalace VO

V prostoru komunikací nových RD je plánováno celkem 321 pozic pro lampy
veřejného osvětlení. Tyto lampy VO jsou napájeny z RNN blízké TS. Spotřeba lamp
VO je tedy rovněž rozdělena do pěti trafostanic.
Výpočet:
TS U PRODEJNY:
63 ks VO
Typ VO: STL4000CS
P: 27W
P celkem = 1701W
TS ZÁVLAHA:
54 ks VO
Typ VO: STL4000CS
P: 27W
P celkem = 1458W
TS OBEC:
83 ks VO
Typ VO: STL4000CS
P: 27W
P celkem = 2241W

TS U KONĚ:
48 ks VO
Typ VO: STL4000CS
P: 27W
P celkem = 1296W
TS ±D:
73 ks VO
Typ VO: STL4000CS
P: 27W
P celkem = 1971W
Spotřeba VO celkem: 8667W
Návrh instalace VO je orientační pro potřeby studie.
V případě realizace VO proběhne řádné projektové řízení DSP i DPS v rámci
kterého bude proveden i výpočet VO.
Pro vlastní návrh VO této studie byla zvolena svítidla
MODUS, typ-STL4000CS, navržená pro uvedené použití (viz. příloha).
Architektonické požadavky na vzhled a funkci svítidel budou zohledněny v dalším
stupni PD.
Vlastní svítidla jsou navržená do výšky 5m, stožáry svítidel jsou kotvené do
zeminy dle ČSN.
Kabeláž bude vedená v zemině s potřebným krytím dle ČSN.
5.3.

Technická infrastruktura - obecní rozhlas

Pro ozvučení obce je navržen bezdrátový rozhlas SARAH s možností
propojení do IZS a Varovného a informačního systému obyvatelstva.
Principiální příklad zapojení systému je uveden ve výkresové části (viz. výkres
D3). Na OÚ se předpokládá umístění všesměrového vysílače a poté v prostoru obce
jsou umístěné retranslační stanice s přijímači a reproduktory. Popis systému viz.
příloha.
Komponenty systému se upevňují zpravidla na stožáry VO, či na speciální
konzole zabudované do objektů.
Tímto systémem je možné ozvučit celou obec.

6.

Veřejná zeleň

6.1.

Popis a dendrologický průzkum

V obci Křenek byla provedena inventarizace dřevin vybraných lokalit a
následně dendrologický průzkum, v němž jsou popsány jednotlivé stromy, jejich
zdravotní stav a zhodnocena jejich perspektiva v návaznosti na plánovanou
revitalizaci obce. V minulých letech výsadby byly často prováděny nahodile, takže
dnes výsadba působí nesourodě. Zdravotní stav jednotlivých dřevin je často celkem
dobrý, ale stromy jsou navrženy k odstranění z důvodu bezkoncepčnosti, tzn. že se
s nimi v následném plánu výsadeb těžko pracuje.
První vybranou lokalitou k řešení je náves obce (viz. výkres E6) a prostor točny
autobusu (viz. výkres E7).
Na návsi se nacházejí dvě lípy u pomníku, které jsou nakloněné, pěkný
vzrostlý javor u restaurace, který by měl zůstat zachován. Druhý javor, rovněž u
místní restaurace je mladý, perspektivní, ale druhově nevhodný na náves. Je
navržen k odstranění, ale mohl by být i přesazen na vhodnější místo v obci. Poslední
strom na návsi, jeřáb, je suchý, tudíž je jeho odstranění nezbytné. Protilehlá strana
návsi, kde je podél ulice několik lip zatím hodnocena nebyla.
Prostor točny autobusu navazuje na malý park, který je propojením až na břeh
Starého Labe. Zde je několik pěkných, vzrostlých, zdravých stromů, které jsou
perspektivní. Jedná se o tři lípy (č. 1, 5, 6) a dva jírovce, neboli kaštany (č. 8, 9).
Ostatní dřeviny v zeleném ostrůvku točny autobusu, jsou špatné, v zápoji,
neperspektivní. V druhém ostrůvku zeleně je navržen k odstranění smrk, který je
v těsné blízkosti majestátní lípy, a bříza, která je sice ještě pěkná, ale vzhledem k její
krátkověkosti, je navržena náhrada.
Druhou hodnocenou lokalitou je ulice kolmá na páteřní komunikaci III/10158.
Stromy jsou zde vysazeny v jakési nesourodé aleji, nesourodé nejen druhově, ale i
velikostně. K vysazení došlo v nestejném časovém období a pravděpodobně
nahodile. Je to příklad již zmiňované bezkoncepčnosti. Jsou tu jak vzrostlé lípy, které
by mohly ohrožovat bezpečnost domů, stejně tak časem vzrostlé ořešáky, které jsou
křehké. Jejich pravidelné bezpečnostní a zdravotní řezy bývají finančně náročné.
Proto je stávající výsadba navržena k odstranění a nahrazení novou.

6.2.

Metodika vyhodnocení

• Stávající dřeviny byly posuzovány a vyhodnoceny podle metodiky prof.
Machovce a ing. Šonského.
• Zaznamenám je průměr kmene, šířka koruny (interpolovaný průměr), výška
dřeviny a u keřových porostů je uváděna plocha k vyhodnocení patří též
sadovnická hodnota, která je posuzována podle níže uvedené stupnice.

Uvádět se může též přibližné stáří rostliny a pro upřesnění informace je dobré
uvést do poznámky další fakta o stavu dřevin, případně návrh kácení a jeho
zdůvodnění.

Specifikace jednotlivých kriterií:

Výška
Výška se udává v metrech odhadem s přesností +/-2m.
Průměr kmene
Průměr kmene se udává v centimetrech, ve výšce 130 cm nad zemí, není-li to
možné, je měřen v jiné výšce a toto je výška uvedena v poznámce. Má-li strom
více kmenů, pak je udávána pro každý kmen, množství kmenů je uvedeno
v poznámce. Průměr kmene nebývá měřen u jehličnanů hustě větvených až
k zemi nebo u stromů rostoucích keřovitě s mnoha kmeny.
Průměr koruny
Průměr koruny je udáván v metrech měřením, příp. interpolován ze dvou nebo
více průměrů. Na situaci je zaznamenán tento uvedený průměr v půdorysu.
Plocha
Plocha se udává v m2, u skupin keřů a u porostů dřevin měřeno z mapových
podkladů, hranice porostů jsou odhadovány v terénu.
Sadovnická hodnota
Sadovnická hodnota se uvádí v bodech podle upravené stupnice inventarizace
dřevin (Machovec, Šonský 1982).
5 bodů - dřeviny absolutně zdravé, nepoškozené, tvarem i celkovým habitem
koruny odpovídající druhu, zavětvené až k zemi, velikostně již plně rozvinuté,
avšak ještě v plném růstu a vývoji. Do této kategorie patří dřeviny, u nichž je
vzhledem k předpokládané délce dosahovaného stáří předpoklad, že mohou svou
sadovnicko-krajinářskou funkci plnit ještě po řadu desetiletí. Při řešení prostoru se
takto vyhodnocené dřeviny snažíme zachovat v maximální možné míře, i za cenu
změny kompozice projektu, popř. přerušení plánované zástavby.

4 body - zdravé dřeviny, typického tvaru, odpovídající příslušnému druhu nebo
kultivaru, v celkovém habitu nejvýš jen nepatrně narušené nebo poškozené.
Velikostně rozvinuté alespoň tak, aby dosahovaly přibližně poloviny těch rozměrů,
které jsou na daném stanovišti schopny maximálně vytvořit. Stejně jako
v předcházející kategorii, musí mít dřeviny předpoklad rozvoje pro řadu dalších
desetiletí, při udržení dosažené kvality. Rovněž tyto stromy se musí chránit
v maximální možné míře a k jejich odstranění přistupujeme jen zcela výjimečných
případech.
3 body - dřeviny zdravé, resp. jen nepatrně proschlé, ale bez chorob a škůdců,
kteří by se mohli rozšiřovat. Dřeviny v této kategorii se mohou tvarově lišit i velmi
podstatně od původního typu. Tato odlišnost však nesmí ohrožovat statickou
bezpečnost stromu. Patří sem rovněž dřeviny tvarově i vzhledově typické, avšak
dosud menšího vzrůstu, který nedosahuje poloviny normálních rozměrů daného
druhu na posuzovaném stanovišti. Také u této kategorie musí být předpoklad
dlouhodobého rozvoje. Je u nich možno předpokládat, že svoje zařazení
dlouhodobě udrží nebo se budou rozvíjet a dosáhnou i vyššího počtu bodů. Při
řešení kompozice z těchto dřevin vycházíme, avšak v případě nutnosti je
podřídíme kompozici.
2 body - dřeviny značně poškozené na habitu bez předpokladu zlepšení situace,
dřeviny staré a málo vitální, postupně prosychající, s dutinami, případně i jinak
poškozené. Předpoklady dalšího vývoje jsou značně omezené, jak v čase, tak
v kvalitě a nelze u nich předpokládat zlepšení jejich stavu. Nesmí to být dřeviny
ohrožující bezpečnost lidí nebo porostů. Při výhledových úpravách porostů se
počítá s jejich postupným odstraněním. Výjimky tvoří dřeviny mimořádné
dendrologické hodnoty, památné dřeviny, chráněné stromy, popřípadě malebná
torza odumírajících stromů, které jsou bezpečné a nechávají se na dožití. Toto
ohodnocení by měli dostat i stromy invazivních druhů, u kterých hrozí
nekontrolované šíření v krajině.
1 bod - dřeviny velmi silně poškozené, nemocné, silně napadené škůdci, zvláště
takovými, kde hrozí jejich nebezpečí šíření na ostatní porosty, dřeviny odumírající
a odumřelé, dřeviny bezprostředně ohrožující bezpečnost lidí nebo majetku,
dřeviny, které svou existencí poškozují kvalitu cennějších exemplářů. Takovéto
dřeviny je nezbytné okamžité nebo v nejbližší době odstranit.

6.3.

Tabulka inventarizace dřevin

Řazení tabulek odpovídá označení vybraných lokalit pro detailní zpracování,
číslování dřevin jejich označení ve výkresové části E2, E3.
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