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ZÁKLADNÍ ÚDAJE

1.
1.1.

Důvody pro vytvoření studie a její cíle, požadavky územního plánu,
postupný vývoj regulačních podmínek pro předmětné území

Důvodem pro zpracování územní studie je vytvoření odborného názoru na možnost zástavby
jednoho ze zásadních, dosud nedokomponovaných bloků v centrální oblasti města Plzně
a získání adekvátního podkladu pro rozhodování v území.
Cílem úkolu je tedy zpracování územní studie pro část území, které je součástí lokality
3_1 Americká se způsobem využití „Plochy smíšené obytné“, blok vymezený ulicemi
Americká, Prokopova, Purkyňova, Resslova.
Pro lokalitu 3_1 Americká definuje územní plán následující (jsou vyjmenoivány požadavky,
které se týkají řešeného území):
3_1 Americká
Prostorové a kompoziční požadavky na rozvoj lokality a ochranu a rozvoj jejích hodnot:
-

rozvíjet rezidenční charakter lokality s důrazem na polyfunkčnost území;
chránit a rozvíjet kompaktní blokovou strukturu zástavby;
dostavět volné proluky, zástavba doplní svým měřítkem stávající strukturu okolní
zástavby a naváže na převládající výškovou hladinu zástavby;
rozvíjet ulice Americkou a Klatovskou jako hlavní kompoziční osy ve struktuře města;
chránit a rozvíjet strukturu veřejných prostranství a jejich prostupnost v celé lokalitě.

Požadavky dopravní a technické infrastruktury a koncepce krajiny na rozvoj lokality a na
ochranu a rozvoj jejích hodnot:
-

při umístění staveb v místech se sníženými hygienickými parametry reagovat
na kvalitu hygieny životního prostředí dle podmínky uvedené v kapitole 6. 2. 2.;
respektovat ochranné podmínky KR pro MKR A, a1;
dodržovat ochranná opatření KR pro Pásmo II a SUK.

Pro dané území byly v minulosti zpracovány základní regulační podmínky, které byly
následně na základě vývoje v území postupně aktualizovány – viz následující text.
Základní regulační podmínky na zástavbu dotčeného území byly poprvé zpracovány již
v roce 2003, kdy se ve vnitrobloku nacházel výrobní areál původních Mlýnů a těstáren.
Uvažovány byly dvě varianty přístupu k řešenému území - rehabilitace objektů původního
parního mlýna a doplňující dostavba území nebo výstavba zcela nového komplexu.
V polovině roku 2008, poté, co byly všechny původní výrobní objekty ve vnitrobloku
zdemolovány, došlo k první aktualizaci regulačních podmínek.
Další aktualizace především z důvodu prověření majetkových vztahů či dopravního zatížení
centra města byly zahájeny v roce 2013 a pokračovaly v následujícím roce 2014. Upravený
text regulačních podmínek byl společně s grafickou přílohou konzultován s Odborem
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stavebně správním MMP, se Správou veřejného statku MMP a s Odborem správy
infrastruktury MMP. V příslušných orgánech města dále projednáván nebyl.
Tato územní studie tedy sice vychází ze všech předcházejících podkladů, prověřuje je,
v některých bodech reviduje a přichází s aktuálním názorem na dokomponování bloku, který
zohledňuje jak urbanistickou strukturu, principy kompaktního města, tak vhodný způsob
využití, územní ekonomii a majetkoprávní vztahy v lokalitě.
Lokalita bude rozvíjena vzhledem ke své poloze a v souladu s požadavky, definovanými
územním plánem zejména formami kompaktní blokové struktury zástavby s důrazem
na význam veřejného prostranství. Územní studií je prověřeno napojení na dopravní
a technickou infrastrukturu včetně stanovení podmínek pro připojování staveb.
Cílem územní studie je tedy navrhnout celkovou urbanistickou koncepci lokality s důrazem
zejména na stanovení:
-

základního způsobu využití lokality;
základní struktury zástavby a vymezení veřejných prostranství;
základní prostorové regulace zástavby;
základního řešení dopravní a technické infrastruktury.

1.2.

Použité podklady

a) Územní plán Plzeň (dále jen ÚPP), ÚKRMP, 10/2016
b) Digitalizovaná katastrální mapa
c) Základní regulační podmínky a jejich následné aktualizace (ÚKRMP 2003, 2008, 2013,
2014, 2015)
d) Podněty, připomínky a vyjádření z projednání rozpracované územní studie

2.
2.1.

STÁVAJÍCÍ STAV ÚZEMÍ
Způsob využití dle ÚPP, majetkové vztahy

Předmětný blok je vymezen v ÚPP jako plocha s rozdílným způsobem využití „Plochy
smíšené obytné“ a je – jak již bylo výše uvedeno - součástí lokality 3_1 Americká.
Pro způsob využití území platí obecně regulativ způsobu využití pro tuto kategorii plochy
s rozdílným způsobem využití, pro vlastní řešený blok je toto využití podrobněji
specifikováno, viz kapitolu 4.
Celková výměra území řešeného studií je 2,11 ha, z toho stabilizovaná část území A
při Americké a Resslově ulici 0,77 ha, přestavbová část území B 1,34 ha.
Z hlediska správního se řešené území nachází v městském obvodě Plzeň 3.
Majetkoprávní vztahy v území jsou poměrně přehledné, pozemky ve vnitrobloku patří
právnickému subjektu (Plzeň centrum development a.s.), pozemky a objekty při Americké,
resp. při části Prokopovy ulice patří Statutárnímu městu Plzeň. Pozemky a objekty
při ostatních ulicích patří dílem statutárnímu městu Plzeň a dílem fyzickým či právnickým
osobám.
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V grafické části územní studie bylo specifikováno vlastnictví v členění na pozemky
ve vlastnictví statutárního města Plzně, České republiky, právnických osob, fyzických osob
pozemky ve spoluvlastnictí (bez další specifikace). Majetkoprávní vztahy jsou vyznačeny
k datu 07/2019.
Podrobnější majetkové členění je zobrazeno ve výkrese č. 2 – Majetkoprávní vztahy.

Obrázek č. 1 – výřez z Územního plánu Plzeň s vyznačením řešeného území

2.2.

Popis lokality, její charakter, poloha v rámci města

Popis celé lokality 3_1 Americká jako charakteristické části centrální oblasti
Lokalita v blízkosti centra města je vymezena ulicemi Klatovská, Smetanovy a Kopeckého
sady a Anglické nábřeží. Urbanistická struktura lokality je kompaktní, bloková s uzavřenou
stavební čárou. Americká je důležitou kompoziční osou území, způsob obestavění a využití
jednotlivých objektů odpovídá živé městské obchodní třídě, která je na svých koncích
zdůrazněna rozšířeným veřejným prostranstvím. Ve východní části ji pohledově uzavírá
místní dominanta Mrakodrapu, ve své době nejvyššího domu ve městě, která akcentuje
nálevkovitý uliční prostor vymezený dalšími významnými objekty, jako jsou bývalé Komorní
divadlo nebo administrativní budovy, v západní části při křížení s Klatovskou její význam
podtrhuje trojúhelníkový prostor s památníkem. Druhou významnou městskou třídou je
Klatovská, která v části lokalitu vymezuje. K ní se v osové kompozici obrací veřejné
prostranství s převahou parkových ploch Náměstí T. G. Masaryka se souborem škol
4
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a banky. Obestavění obou tříd tvoří jednotlivé domy v blokovém uspořádání s převažující
výškou 4 – 5 NP, s výraznou hlavní římsou a šikmou střechou, s živým, většinou pohledově
odděleným obchodním parterem. Důležitým prvkem je nábřeží, které má městský charakter,
daný kamennou regulací a alejí platanů. Na nábřeží navazuje velkorysé veřejné prostranství,
které vzniklo vybouráním původní zástavby, jeho čelo tvoří podlouhlý solitér Komerční banky,
v současné době s nevlídnou, neobytnou a neosobní úpravou s problematickým výškovým
a funkčním uspořádáním jako dědictvím minulého období.
Popis vlastního řešeného území, tj.bloku Americká – Prokopova – Purkyňova - Resslova
Předmětné území tvoří svojí velikostí atypický (odpovídá zhruba velikosti 2 bloků) městský
blok, který je charakteristický pro urbanistickou strukturu centrální oblasti města. Území bylo
původně zastavěno novorománskými industriálními objekty areálu Mlýnů a těstáren,
především hlavních výrobních objektů Halbmayrova parního mlýna z druhé poloviny
19. století, ty byly však – přes nespornou architektonickou kvalitu alespoň části z nich v roce 2008 poměrně neuváženě zdemolovány. Součástí řešeného bloku jsou rovněž objekty
bývalého, dnes nevyužívaného Komorního divadla (původně kina), které jsou nahrazeny
budovou „Nové scény“ v lokalitě Palackého náměstí – Jízdecká – Sady Pětatřicátníků.
Ve vnitrobloku je minimální podíl zeleně, především náletové, je využíván zčásti
pro parkování.
Z hlediska funkčního i stavebně - architektonického je v zásadě kvalitní pouze část zástavby
přiléhající k Americké třídě. Jedná se o objekt bývalé pojišťovny a bytový dům s komerčním
parterem a průjezdem do vnitrobloku. Část zástavby při Resslově ulici lze zachovat, upravit,
eventuálně nahradit dle požadavků regulačních podmínek.

Obrázek č. 2 – výřez z mapy z roku 1931 s areálem parního mlýna (červeně) ve vnitrobloku
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Obrázek č. 3 – kolmý letecký snímek s vyznačením řešeného území
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Obrázek č. 4 – šikmý letecký snímek od jihu s vyznačením řešeného území

Obrázek č. 5 – šikmý letecký snímek od severu s vyznačením řešeného území
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Obrázek č. 6 – šikmý letecký snímek od východu s vyznačením řešeného území

Obrázek č. 7 – šikmý letecký snímek od západu s vyznačením řešeného území
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3.
3.1.

LIMITY VYUŽITÍ ÚZEMÍ
Přírodní limity

V řešeném území nejsou vymezeny skladebné části územního systému ekologické stability.
V území se nachází skupina vzrostlých stromů převážně náletového charakteru, která přispívá
k přirozenému zadržování srážkových vod.
Během přípravy stavby je třeba zajistit odborný dendrologický průzkum, který zhodnotí
vzrostlé stromy. Kvalitní, perspektivní stromy by měly dle možností konkrétního návrhu
zůstat jako součást zelených ploch a měly by mít dostatečný odstup od navržené zástavby,
minimálně 3 metry. Případné kácení stávajících dřevin se řídí vyhláškou č. 189/2013 Sb.,
o ochraně dřevin a povolování jejich kácení ve znění pozdějších předpisů. Povolení
ke kácení se vyžaduje pro dřeviny s obvodem nad 80 cm (průměr cca 25 cm) měřeným
ve výšce 130 cm nad zemí a je v kompetenci ÚMO Plzeň 3.

3.2.

Ostatní limity

V řešeném území se nenacházejí žádné ostatní limity, které by zásadně omezily možnost využití.

4.

4.1.

KONCEPCE ŘEŠENÍ, VYUŽITÍ ÚZEMÍ, PROSTOROVÁ
REGULACE
Koncepce řešení

Základní principy
Názor na způsob řešení území byl ověřován a propracováván již od roku 2003, základním cílem
bylo vždy vytvoření, resp. dotvoření plnohodnotného bloku – základní skladebné jednotky
centra města, svým způsobem využití a prostorovým uspořádáním odpovídajícího poloze
v centrální oblast Plzně.
Cílem je tedy vznik plnohodnotného bloku, tzn. souvislé obestavění ulic, kterými je blok vymezen.
Vzhledem k velikosti – především pak hloubce – území je možná i dostavba ve vnitrobloku, která
musí být hmotově i architektonicky členitá a nesmí se jednat o monolitickou, vnitroblok zaplňující
kompaktní hmotu. Architektonické pojetí všech objektů – tedy jak při ulicích, tak ve vnitrobloku –
musí naplňovat požadavky na vzhled staveb v centru města.
Hmota zástavby orientovaná do prostoru Americké ulice je považována za urbanisticky
stabilizovanou. V případě rekonstrukce těchto domů bude kladen mimořádný zřetel na její citlivé
provedení, které nesetře původní charakter a vzhled a zachová stávající členění objektů.
Objekty stávajícího Komorního divadla je možno zachovat a zakomponovat do nové zástavby
nebo je lze odstranit a nahradit novou zástavbou dle stanovených regulací. Žádoucí je především
odstranění zcela nehodnotného bývalého administrativního objektu při Prokopově ulici, který je
situován v relativně velmi atraktivní poloze blízko Americké ulice.
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Pro lepší přehlednost je celý blok členěn na stabilizovanou část A, kterou tvoří zástavba
při Americké a Resslově ulici a přestavbovou část B, kterou tvoří zástavba při Prokopově
a Purkyňově ulici a dále vlastní vnitroblok.
Vymezení jednotlivých částí je dobře patrné z grafické přílohy č. 3.

4.2.

Využití území

Způsob využití území (funkční využití)
Jak bylo uvedeno již v kapitole 2.1., předmětný blok je vymezen v ÚPP jako stabilizovaná plocha
s rozdílným způsobem využití „Plochy smíšené obytné“ a způsob využití musí odpovídat v obecné
poloze regulativu pro „Plochy smíšené obytné“.
Zástavba v lokalitě musí mít jako celek charakter polyfunkčního území městského charakteru,
který je typický rozmanitým způsobem využití.
Na základě podrobnější specifikace může být území využito zejména pro:

4.3.

-

bydlení
v bytových
domech
(vícepodlažní
městská
zástavba
formou kompaktní blokové struktury zástavby, vyloučeny jsou bodové domy!),
minimální podíl bydlení v přestavbové části území B musí být 30 %
celkové podlažní plochy v m2;

-

ubytování v hotelu, penzionu (vyloučeny jsou ubytovny!);

-

služby a občanské vybavení (kulturní zařízení – např. kluby, sportovní zařízení
– např. fitnessstudia, zařízení zdravotní a sociální péče - např. lékařské
ordinace, fyzioterapie a dále různé restaurace, bistra, kavárny, cukrárny
apod.);

-

obchod, a to jak samostatný vícepodlažní obchodní dům městského typu, tak
jednotlivé prodejny integrované do objektů s jinou hlavní funkční náplní
(vyloučeny jsou jednopodlažní velkoplošné objekty);

-

administrativu;

-

parkovací objekty jak samostatné, tak kombinované s jiným využitím.

Prostorová regulace

Prostorové uspořádání
Prostorové uspořádání území jako celku vychází z kontextu okolní zástavby, její struktury
a výškové hladiny, cílem je vznik plnohodnotného bloku.
Případná dostavba nebo přestavba objektů ve stabilizované části území A podél Resslovy a
částečně Purkyňovy ulice může být doplněna nebo nahrazena dle stanovených regulací (výška,
stavební čáry.
Pro přestavbovou část území B jsou dále stanoveny podrobnější regulace. Stávající objekty při
Prokopově lze udržovat bez možnosti dostavby a nástavby, náhrada novou zástavbou dle
regulací,
pro novou zástavbu platí stanovené regulace, tj. pevná stavební čára odsunutá a min./max. výška
zástavby dle grafické přílohy č. 3 .
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Základní regulace v území, použité prvky - pojmy, regulace
4.3.1. Struktura zástavby
Struktura zástavby je požadována v kontextu centrální oblasti především bloková kompaktní.
Zásadním cílem je dotvoření bloku, tzn. souvislé obestavění ulic. Vzhledem k velikosti území
je možná i dostavba ve vnitrobloku, která musí být hmotově i architektonicky členitá a nesmí
se jednat o monolitickou kompaktní hmotu.
Pro stabilizované území A platí, že hloubka objektů (v případě nové zástavby) při Resslově
a částečně při Purkyňově je dána stavebními čarami nepřekročitelnými vnitroblokovými
(od 2. NP).
Pro přestavbové území B platí dále uvedené základní principy.
Vyloučeny jsou jednopodlažní velkoplošné objekty především pro obchodní a skladové účely
halového charakteru.
Vyloučeny jsou bodové bytové domy.
Hloubka objektů v přestavbovém území, především ve vnitrobloku, je stanovena na
max. 20 m s tím, že jsou vyloučeny hmoty čtvercového půdorysu nebo čtvercovému
půdorysu se blížící. Tato podmínka neplatí pro samostatný monofunkční parkovací objekt,
kdy v proporci objektu bude zohledněno uspořádání parkovacích stání. Podmínka však platí
vždy pro objekt s kombinací funkcí (např. administrativa + parkování, bydlení + parkování,
obchod + parkování a další).
Při Americké a Prokopově ulici je podmínkou veřejně přístupný parter, při Resslově
a Purkyňově ulici je doporučený.

4.3.2. Hranice veřejného prostranství / uliční čára
Uliční čára tvoří rozhraní mezi veřejným prostranstvím a řešeným stavebním blokem.
Uliční čára je totožná se stavební čarou uliční, a to jak pevnou souvislou, tak pevnou souvislou
odsunutou.

4.3.3. Stavební čáry
jsou definovány takto:
-

pevná souvislá uliční

při Americké, Resslově, Purkyňově a části Prokopovy ulice s tím, že obestavění Americké
a Resslovy je stabilizované, nezastavěné části (poz. p. č. 5899 a 5898, 5896/2 a 5891/1 k. ú.
Plzeň) nelze bez úpravy sousedních domů, kde jsou ve štítech okna, považovat za klasické
proluky.
-

pevná souvislá odsunutá uliční

při části Prokopovy, pro pozemky p. č. 5906, 5907 a 5909 k. ú. Plzeň je definována
pro výhledový, konečný stav přestavby bloku. V etapě je možné ponechat stávající objekty
na výše uvedených pozemcích v současné stavební čáře, ovšem bez možnosti jakýchkoli
dostaveb a nástaveb a posun stavební čáry řešit v případě jejich náhrady.
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-

nepřekročitelná vnitrobloková

ve stabilizované části A při Resslově a části Purkyňovy ulice.
Výstavba v případě stavebních čar pevných musí být realizována v těchto stavebních
čarách, nelze tyto čáry přestoupit do ulice, ani od nich ustoupit do vnitrobloku.

4.3.4. Výška zástavby
Výška nové či rekonstruované zástavby bude reagovat na měnící se úroveň terénu a bude
na sebe v jednotlivých ulicích vhodně kompozičně navazovat.
Obestavění ulic nesmí být nižší než 12 m (18 m při Prokopově a části Purkyňovy)
od terénu, počítáno k úrovni hlavní římsy v případě šikmé střechy nebo atiky v případě
střechy ploché.
Maximální výška je stanovena takto:
při Prokopově ulici – v části směrem k Americké
- nepřekročí výška atiky nebo římsy nové či rekonstruované zástavby výšku
římsy stávajícího objektu na pozemku číslo 5886/1 k. ú. Plzeň, bude max.
24 m;
při Prokopově ulici – v části směrem k Purkyňově
- nepřekročí výška atiky nebo římsy nové zástavby (v odsunuté stavební
čáře) 22 m;
při Purkyňově ulici – v části směrem k Prokopově
- bude výška atiky či římsy objektů max. 22 m;
při Purkyňově ulici – v části směrem k Resslově
- výška atiky či římsy stávajících objektů na poz. p. č. 5899, 5900 a 5901 k.
ú. Plzeň bude při rekonstrukci nebo nahrazení dosahovat max. 18 m;
při Resslově ulici – v části směrem k Americké
- v úseku od Americké ulice až po objekt na poz. p. č. 5895/1 k. ú. Plzeň
nepřekročí výška atiky či římsy rekonstruovaných či případných nových
objektů výšku římsy objektu na pozemku p. č. 5893 k. ú. Plzeň;
při Resslově ulici – v části směrem k Purkyňově
- nepřekročí výška atiky nebo římsy nové či rekonstruované zástavby 18 m.
ve vnitrobloku
-

celková výška objektů bude proměnná, výška v části směrem k Americké
je stanovena na max. 24 m, v části směrem k Purkyňově na 18 m.
vyloučeny jsou samostatné halové a jednopodlažní objekty;

V případě rovné střechy je nad regulovanou úroveň atiky objektů možno navrhnout
ustoupené podlaží vepsané do obrysu šikmé střechy o sklonu max. 45°. Šikmou střechu je
možno navrhnout pouze do sklonu 45°.
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4.3.5. Tvar střech
Způsob zastřešení viz předcházející text.

4.3.6. Procento zeleně
Pro stabilizované území A není – vzhledem k minimální velikosti parcel – požadavek
na procento zeleně stanoven, bude posuzováno individuálně pro konkrétní záměr.
Pro přestavbové území B je procento zeleně stanoveno jako minimální – principiálně 30 %
zeleně na rostlém terénu, možnost dílčí náhrady podrobněji viz kapitolu 7.

4.3.7. Procento zastavění
Pro stabilizované území A je dáno pro hlavní objekty stavebními čarami, umístění
případných doplňkových objektů bude posuzováno individuálně pro konkrétní záměr .
Pro přestavbové území B není číselně stanoveno.
Pro konkrétní záměr budou dodrženy podmínky pro oslunění a zastínění ve vztahu
jednotlivých objektů a dále odpovídající odstupy objektů. Řešení vnitrobloku bude členité,
vyloučeny jsou halové objekty.

5.
5.1.

DOPRAVA
Dopravní napojení

Dopravní napojení bloku je navrženo z Prokopovy a z Purkyňovy ulice. Pouze jeden vjezd
obsluhující celé území není přípustný. Způsob napojení je nutno prověřit a projednat dle
konkrétního záměru. Součástí dopravního řešení bude ověření polohy zastávky MHD
v Prokopově ulici z hlediska zásahu do rozhledových trojúhelníků resp. úprava celého
přilehlého pásu Prokopovy ulice mezi pozemky p. č. 5885 a p. č. 5906 k. ú. Plzeň.
Vedlejší dopravní napojení je možné řešit z Resslovy ulice, a to pouze v úseku Purkyňova –
Jagellonská.
Pro stávající objekty se způsob dopravní obsluhy nemění.
Zvýšení dopravní zátěže vyvolané umístěním nových aktivit v předmětném bloku nesmí zásadně
omezit funkčnost komunikační sítě. Je nutné ověřit propustnost kritických křižovatek (napojení
areálu na komunikační síť, křižovatka Prokopova – Purkyňova, U Trati – Prokopova –
Doudlevecká atd.), a to na stávající i výhledový stav .
V rámci realizace napojení nové zástavby je nutno dojednat se správcem komunikací rozsah
úprav přilehlých komunikací.
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5.2.

Doprava v klidu

Počet parkovacích a odstavných stání musí splňovat požadavky dle ČSN 73 6110
a „Pravidel pro aplikaci normy ČSN 73 6110 v městě Plzni“ (koeficient kp = 0,25 ka = 1,33).
Všechna stání je nutno umístit do objektů.
V území bude nad rámec potřebného počtu parkovacích a odstavných stání umístěn
parkovací dům o minimální kapacitě 100 parkovacích míst. Cílem realizace parkovacího
domu je uvolnění okolních ulic od části parkujících vozidel a vytvoření podmínek pro kvalitní
řešení uličního prostoru.
Obr. č. 8 – parkování v přilehlé oblasti
Potřeba náhrady parkovacích míst v okolních
ulicích zájmového území

5.3.

Purkyňova
(Resslova - Prokopova - sever)

21

Resslova
(Jagellonská - Americká)

42

Jagellonská - náhrada šikmých stání
za podélná
(Resslova - Škroupova)
ostatní

18
19

Celkem cca

100

Pěší doprava

Vzhledem k velikosti bloku je nutné zajistit pěší propojení v prodloužení Jagellonské ulice do
Prokopovy ulice.

6.
6.1.

TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA
Vodovod

Stávající vodovodní řady jsou v ulicích Americká (DN 150), Prokopova (DN 400), Purkyňova (DN
250) a Resslova (DN 80, DN 100). Napojení řešeného území na vodovod je navrženo z těchto
vodovodních řadů. Navržená zástavba musí respektovat stávající vodovodní řady a jejich
ochranná pásma. Podmínky napojení pro konkrétní záměr je nutno projednat se správcem sítě.

6.2.

Kanalizace

Stávající kanalizace je v ulicích Americká (DN 1150/620), Prokopova (DN 1260/840), Purkyňova
(DN 1000/620 a DN 1100/620) a Resslova (DN 1150/620). Odkanalizování řešeného území je
navrženo do této kanalizace. Navržená zástavba musí respektovat stávající kanalizační stoky
14
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a jejich ochranná pásma. Dešťové vody budou přednostně zasakovány nebo jinak využívány na
pozemku investora. Do jednotné kanalizace mohou být vypouštěny pouze s limitem, který
odpovídá stávajícímu odtokovému množství Podmínky napojení pro konkrétní záměr je nutno
projednat se správcem sítě.

6.3.

Elektrická energie

V řešeném bloku je situována vestavěná kabelová transformační stanice TS „Komorní divadlo“.
TS má tři vývody vysokého napětí (VN), další kabel VN pouze prochází prostorem TS.
Disponibilní elektrický výkon v síti VN v centrální oblasti výrazně klesá, což je způsobeno zejména
novými požadavky velkých investorů na jeho rezervaci v řádu MW. Oproti předešlým létům strmě
stoupá např. instalovaný elektrický výkon v oblasti vzduchotechniky (ventilace, klimatizace).
V případě zbourání objektu, ve kterém je umístěna stávající TS „Komorní divadlo“, bude nutno
najít v rámci projektové přípravy umístění pro novou TS o výkonu, který umožní přepojení
stávajících odběrů i připojení nových odběrných míst v řešeném vnitrobloku. Nová TS bude
v tomto případě integrována do některého z nových objektů. Pokud zůstane objekt, ve kterém je
umístěna stávající TS „Komorní divadlo“ zachován, lze řešit nárůst elektrického příkonu
v řešeném území buď rekonstrukcí této TS, nebo rovněž vybudováním nové TS v rámci
některého z nových objektů. Stávající kabely VN budou v závislosti na konkrétním záměru buď
ponechány ve stávající trase , nebo přeloženy do trasy nové.
Pro zajištění dostatečného elektrického příkonu v centrální oblasti města bude nutné
v následujícím období ze strany provozovatele distribuční soustavy provést úpravy v síti
vysokého, popř. velmi vysokého napětí. Elektrický příkon lze navýšit novými kabelovými napaječi
VN, popř. vytvořením nového transformačního uzlu VVN/VN.

6.4.

Zemní plyn

Okolo celého bloku je proveden nízkotlaký (NTL) rozvod v dimenzích od LPE d160 do DN 600.
Kapacita NTL sítě je pro rozvoj zástavby v řešeném území dostatečná.

6.5.

Teplo

Anglickým nábřežím vede trasa kapacitního primárního horkovodního potrubí. Z výměníkové
stanice VS „Vysoká škola“, která je situována rovněž na Anglickém nábřeží, je do Prokopovy ulice
přivedeno sekundární potrubí pro tepelné zásobení objektů na poz. p.č. 5886/1, 5885 a 5884
k.ú. Plzeň. Toto potrubí podchází Prokopovu ulici a dále vede trasou uvnitř objektů.
Při dalším rozvoji se s využitím stávajícího sekundárního potrubí neuvažuje. Možnost připojení
budoucí zástavby ve vnitrobloku k primární části soustavy CZT jev Resslově ulici.

6.6.

Elektronické komunikace

Přes řešené území vedou trasy radioreleových spojů. V rámci projektové přípravy je nutno
ověřit výšku spodního okraje Fresnelovy zóny.
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7.
7.1.

ZELEŇ, ZEMĚDĚLSKÝ PŮDNÍ FOND
Zeleň

Pro stabilizované území A neplatí – vzhledem k rozdílné, někdy minimální velikosti parcel –
požadavek procenta zeleně, bude posuzováno individuálně, v závislosti na konkrétním záměru.
Procento zeleně pro přestavbová území B je stanoveno jako minimální, a to 30 % z celkové
plochy tohoto přestavbového území.
Plochou zeleně je míněna zeleň na rostlém terénu, kterou nelze nahradit zatravňovacími
tvárnicemi, „zelenou“ střechou ani popínavou zelení na objektu. „Zelené“ střechy jsou
vhodným navýšením ploch zeleně k požadovaným min. 30 %.
Jedinou možnou výjimkou z požadovaných 30 % zeleně na rostlém terénu je takové
konkrétní řešení, kdy zelená střecha bude umístěna na objektu o max. výšce 1 NP.
V tomto případě může být 1/3 z požadovaných 30 % (tedy 10 %) zeleně nahrazena
„zelenou“ střechou na tomto objektu.
20 % zeleně musí být vždy na rostlém terénu.
Plochy zeleně musí mít charakter ucelených sadovnických úprav, které v zástavbě plní
funkci především rekreační a estetickou, a které utvářejí nebo doplňují dané prostředí.
V navržené ploše zeleně, která je z principu plochou nezastavitelnou, lze umisťovat pouze
drobné prvky mobiliáře (např. lavičky, pítka, výtvarné artefakty atd.). V ploše nelze umisťovat
parkování na terénu.
Při řešení sadovnických úprav i celého území je nutno dbát na co nejvyšší využití dešťové
vody.
Výběr dřevin pro nové úpravy území by měl vycházet z publikací „Sortiment dřevin vhodných
pro území města Plzně“ (RNDr. Šárka Svobodová, 1993) a „Stromy v ulicích a na
parkovištích“ (Ing. Václav Štěpán, 1997 a 2003). Při výsadbě stromů je třeba respektovat
pravidla normy ČSN 83 9021: Technologie vegetačních úprav v krajině - Rostliny a jejich
výsadba, která stanovuje plochu minimálně 6 m2, jenž bude trvale odkryta nebo opatřena pro
vzduch a vodu propustným krytem. Prostor pro prokořenění by měl mít povrch alespoň 16 m 2
a hloubku nejméně 80 cm.

7.2.

Zemědělský půdní fond

V řešeném území se nenachází žádné pozemky, které by náležely do zemědělského
půdního fondu. Proto nebylo území z hlediska zásahu do zemědělského půdního fondu
zhodnoceno ve smyslu zákona č. 334/1992 Sb. o ochraně zemědělského půdního fondu
a vyhlášky č. 13/1994 Sb. v platném znění, kterou se upravují některé podrobnosti ochrany
zemědělského půdního fondu a podle metodického pokynu MŽP ČR k odnímání půdy ze
zemědělského půdního fondu.
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8.

FOTODOKUMENTACE
Obrázek č. 9 – pohled z vnitrobloku směrem ke vjezdu z Prokopovy ulice

Obrázek č. 10 - pohled do vnitrobloku směrem od vjezdu z Prokopovy ulice
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Obrázek č. 11 – pohled od jihu směrem k Americké, vpředu objekty bývalého divadla

Obrázek č. 12 – pohled od jihu, vpravo stávající vjezd z Prokopovy ulice
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Obrázek č. 13 – neutěšená podoba vnirobloku, pohled směrem k Purkyňově ulici

Obrázek č. 14 – pohled přes vnitroblok směrem k Resslově ulici
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Obrázek č. 15 – pohled z vnitrobloku, vlevo objekt ve vlastnictví města
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9.

VIZUALIZACE – PŘÍKLADY MOŽNÉHO ŘEŠENÍ

Doložené vizualizace (ve 2 variantách) jsou pouze dvěma příklady možného řešení zástavby
území. Řešení může být v závislosti na konkrétním záměru v podstatě neomezený počet.
Příklady řešení naplňují definované základní regulační podmínky a dokládají jejich reálnost.

Varianta A
Jedná se o relativně „konzervativní“ variantu, vhodnou především pro využití pro bydlení
a administrativu s možností umístění samostatného parkovacího objektu při Purkyňově ulici.
Zástavba v uličních frontách (s výjimkou parkovacího domu) je ponechána beze změny, jsou
navržena 2 příčná křídla do vnitrobloku, která spoluvytvářejí měřítkově uměřené polobloky se
zelení.
Varianta A – pohled přes nároží Prokopova/Purkyňova, vpředu parkovací dům
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Varianta A – pohled do vnitrobloku od Resslovy ulice, vpravo parkovací dům

Varianta A – pohled přes nároží Americká/Resslova
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Modifikací varianty A je řešení s náhradou nehodnotného administrativního objektu bývalého
Komorního divadla a s možností návrhu krytých průchodů – pasáží.
Varianta A modifikovaná – pohled přes nároží Prokopova/Purkyňova

Varianta A modifikovaná – pohled přes nároží Americká/Resslova
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Varianta B
Jedná se o variantu s nejrazantnější stavební intervencí do území, kdy je nahrazena celá
fronta stávajících objektů při Prokopově ulici, vjezd do vnitrobloku je řešen průjezdem (v
hmotovém řešení není detailně řešen a zakreslen), ve vnitrobloku vzniká další podélná
hmota. Jedná se o variantu, vhodnou pro kombinaci využití pro bydlení
administrativu a obchod, opět s možností umístění samostatného parkovacího objektu při
Purkyňově ulici.
Varianta B – pohled přes nároží Prokopova/Purkyňova
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Varianta B – pohled do vnitrobloku od Resslovy

Varianta B – pohled přes nároží Americká/Resslova
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