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A.1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

A.1.1 Údaje o stavbě 

a) název stavby 

Revitalizace veřejných prostranství 

b) místo stavby 

Břehy, okr. Pardubice 

c) předmět projektové dokumentace 

Předmětem dokumentace je studie proveditelnosti revitalizace veřejných prostranství 
(celkem dvě lokality označených dále L1, L2) v obci Břehy. 

• nová stavba nebo změna dokončené stavby: změna dokončené stavby 
• trvalá nebo dočasná stavba: trvalá stavby 
• účel užívání stavby: veřejná prostranství 

A.1.2 Údaje o žadateli/stavebníkovi 

a) název, identifikační číslo osoby, adresa sídla (právnická osoba) 

RPA Projekty, s.r.o. 

IČO 06516271 

Starobrněnská 690/20, Brno-město, 602 00 Brno 

zastoupená Ing. Janem Ševčíkem, jednatelem 

A.1.3 Údaje o zpracovateli projektové dokumentace 

a) jméno, příjmení, obchodní firma, identifikační číslo osoby, místo podnikání  

Ing. arch. Jan Auerbach 

IČO 76245993 

Bajkalská 1171/30, Vršovice, 100 00 Praha 

+420 737 793 916 

auerbach@cs-design.cz 
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b) jméno a příjmení hlavního projektanta včetně čísla, pod kterým je zapsán v evi-
denci autorizovaných osob vedené Českou komorou architektů nebo Českou ko-
morou autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, s vyznačeným 
oborem, popřípadě specializací jeho autorizace 

Ing. arch. Jan Auerbach 

autorizovaný architekt č. 04162, obor architektura (A.1) 

c) jména a příjmení projektantů jednotlivých částí projektové dokumentace včetně 
čísla, pod kterým jsou zapsáni v evidenci autorizovaných osob vedené Českou 
komorou architektů nebo Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků 
činných ve výstavbě, s vyznačeným oborem, popřípadě specializací jejich auto-
rizace 

Architektonicko-stavební řešení  

Ing. arch. Jan Auerbach 

autorizovaný architekt ČKA č. 04162, obor architektura (A.1) 

Ing. arch. Hana Nezvedová 

Ing. Martina Huterová 

 

A.2 ČLENĚNÍ STAVBY NA OBJEKTY A TECHNICKÁ A TECHNOLOGICKÁ ZAŘÍ-
ZENÍ 

Studie proveditelnosti revitalizace veřejných prostranství je rozdělena do těch to lokalit 
(částí): 

• L1 – náměstí, 
• L2 – požární nádrž 

Členění na jednotlivé stavební objekty a technický a technologická zařízení bude 
provedeno v projektových stupních dokumentace. 
  



Revitalizace veřejných prostranství Studie proveditelnosti 
Břehy A – Průvodní zpráva 

 

4 
 

CS – design 

Bajkalská 1171/30, Vršovice, 100 00 Praha 

 

A.3 SEZNAM VSTUPNÍCH PODKLADŮ 

• Český úřad zeměměřický a katastrální. Nahlížení do katastru nemovitostí [online]. 
Praha: ČUZK, 2021 [cit. 2021-10-25]. Dostupné z: https://nahlizenidokn.cuzk.cz/ 

• Seznam.cz. Základní mapa ČR [online]. Praha: Seznam.cz, 2021 [cit. 2021-1-05]. 
Dostupné z: https://www.mapy.cz/ 

Další podklady: 

• fotodokumentace pořízená zpracovatelem, 10/2021, 
• místní šetření provedené zpracovatelem, 10/2021, 
• zadání investora 

Podklady nezbytné pro zpracování navazujících stupňů dokumentace: 

• geodetické zaměření polohopisu a výškopisu řešeného území (lokality L1, L2) 
• inženýrskogeologický průzkum 
• dendrologický průzkum 
• dopravně inženýrský průzkum 

 

Pozn.: fotodokumentace archiv autora, není-li u příslušného zobrazení uvedeno jinak. 
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 PASPORTIZAČNÍ KARTA LOKALITY 
OZNAČ

L1 
POLOHA LOKALITY: Náves s požární nádrží 
Pozemky p. č. 853/1, 853/5, 21/1. 21/2, 853/6, 853/3, 853/4, 853/7, 853/8, 853/9 

 
 
POPIS LOKALITY: 
Jedná se o původně hlavní náves obce relativně pravidelného podlouhlého tvaru. V severní a jižní části 
je zakončená obloukem, který je tvořený soukromými pozemky a nemovitostmi. V tuto chvíli daný 
prostor pozbyl významnosti v obci a prochází jim urbanisticky neuchopená komunikace, která do 
prostoru vstupuje jihovýchodním rohem. Při východní straně návsi se nachází velký statek, ve kterém 
sídlí místní hasiči a z druhé strany restaurace. Historickou dominantu tvoří kříž obklopený čtyřmi 
stromy. K mnoha pozemkům vedou pouze vyježděné cesty přes trávník. V severní části, v zatáčce 
objezdu, je umístěná dětská skluzavka.  
 
Využití dle platné ÚPD: 
 
plochy smíšené obytné – venkovské 
Hlavní využití: Plochy smíšeného využití ve venkovských sídlech využívané zejména pro bydlení 
v rodinných domech (včetně domů a usedlostí s hospodářským zázemím), obslužnou sféru a nerušící 
výrobní činnosti. 

Přípustné využití: Stavby a plochy bydlení v rodinných domech s užitkovými zahradami včetně domů 
a usedlostí s hospodářským zázemím; stávající byt. objekty využívané k občasnému nebo rekreačnímu 
bydlení (chalupy); obchodní zařízení, veřejné stravování, občanské vybavení pro veřejnost, malá 
ubytovací zařízení s kapacitou do 10 lůžek, služby nevýrobního charakteru a provozovny sloužící k 
uspokojování potřeb obyvatel území nerušící rodinné bydlení (ve smyslu §13 vyhl.502/2006); odstavná 
stání a garáže sloužící potřebě funkčního využití; stavby pro individuální rekreaci, které svým vzhledem 
a účinky na okolí nenaruší; obytné a životní prostředí; nezbytné plochy technického vybavení; příslušné 
komunikace pěší, cyklistické, motorové; dopravní plochy a zařízení; dětská hřiště; zeleň liniová a plošná; 
nerušící zařízení drobné výroby a zemědělské výroby (ve smyslu §13 vyhl.502/2006); informační, 
propagační a reklamní stavby.  
 
plochy veřejných prostranství 

Hlavní využití: plochy, které mají významnou prostorotvornou a komunikační funkci a je třeba je 
samostatně vymezit. 

Přípustné využití: plochy veřejných prostranství; plochy a koridory silniční dopravy a odstavné 
a manipulační plochy; obecní mobiliář a drobná architektura; zeleň liniová a plošná; stavby a zařízení 
nezbytné k obsluze plochy; vodní plochy a toky, trasy liniové tech. vybavenosti. 
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dopravní infrastruktura – silniční 

Hlavní využití: plochy a koridory silniční dopravy – pozemky silnic II.a III. tř., místních a obslužných. 

Přípustné využití: plochy a koridory silniční dopravy; místní a obslužné komunikace včetně souvisejících 
ploch; zeleň liniová a plošná; stavby a zařízení nezbytné k obsluze plochy; trasy liniové tech. 
vybavenosti. 
 
V rámci návrhu se užití ploch nemění a zůstává v souladu s územně plánovací dokumentací. 

 

NAVRŽENÉ ŘEŠENÍ: 

 
Navržena je celková obnova a rehabilitace prostoru v rámci které bude vybudována nová komunikace, 
která bude napojena na nově budovanou místní komunikaci ze severozápadu. Před prostorem 
hasičského sboru v blízkosti historického kříže je navržena zpevněná plocha, která umožní nejen výjezd 
a otočení vozidla hasičského sboru, ale bude navíc sloužit pro pořádání společenských a kulturních 
akcí.  
 
V severní části je zachována klidová část před rodinnými domy doplněná o herní prvek, nástupce 
stávající klouzačky. Pro zvýšení bezpečnosti a pohodlí je prostor rozšířen a doplněn lavičkami. 
 
Vzrostlé stromy budou zachovány. 
 
V jižní části řešeného území je navrženo zklidnění a omezení silniční plochy. Průjezd do návsi bude 
zachován. Je navrženo kvalitní pěší propojení od místní autobusové zastávky směrem k návsi. Stoly 
sloužící místní restauraci budou přemístěny z travnaté plochy na zpevněnou plochu pro ně určenou. 
 

PŘÍLOHY: 
1) Situace řešené lokality 
2) Zákres do územně plánovací dokumentace 
3) Fotodokumentace stávajícího stavu 
4) Navržené řešení - architektonická situace  
5) Navržené řešení - fotodokumentace 
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1) SITUACE ŘEŠENÉ LOKALITY 

 

2) ZÁKRES DO ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ DOKUMENTACE 
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3) FOTODOKUMENTACE STÁVAJÍCÍHO STAVU 
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3) FOTODOKUMENTACE STÁVAJÍCÍHO STAVU 
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3) FOTODOKUMENTACE STÁVAJÍCÍHO STAVU 
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4) NAVRŽENÉ ŘEŠENÍ – ARCHITEKTONICKÁ SITUACE 
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5) NAVRŽENÉ ŘEŠENÍ – FOTODOKUMENTACE 

 
Žulová dlažba 

Zdroj: zulova-dlazba.cz 

 

Mobiliář 
Zdroj: mmcite.com Zdroj: jezírkaazahrada.cz 
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5) NAVRŽENÉ ŘEŠENÍ – FOTODOKUMENTACE 

 
Mobiliář 

Zdroj: mmcite.com 

 
Sloupové a pouliční osvětlení Philipes Master Led 

Zdroj: ekobydleni.eu 
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 PASPORTIZAČNÍ KARTA LOKALITY 
OZNAČ

L2 
POLOHA LOKALITY: Náves s požární nádrží 
Pozemky p. č. 402/3, 402/20, 823/1, 847/1 
 
 
POPIS LOKALITY: 
Malá náves trojúhelníkového tvaru v centru obce ležící mezi ulicemi Bahníková a V Zákoutí. 
Z jihovýchodní a jihozápadní strany zatravněné plochy vedou obslužné komunikace. V jižním cípu se 
nachází stávající požární nádrž se dvěma lavičkami. V severní části se nachází dva vzrostlé stromy, při 
silničních komunikacích jsou vysazeny udržované živé ploty. Chodníky podél průčelí objektů byly 
obnoveny. Při západní straně zelené plochy se nachází nezpevněný neupravený pás země, sloužící 
k parkování vozidel. V jižním cípu se nachází sloup veřejného osvětlení s rozhlasem, na kterém je 
umístěno vedení elektrického proudu, v jehož blízkosti stojí betonový sloup. 
  
Využití dle platné ÚPD 
plochy smíšené obytné – venkovské 
Hlavní využití: Plochy smíšeného využití ve venkovských sídlech využívané zejména pro bydlení 
v rodinných domech (včetně domů a usedlostí s hospodářským zázemím), obslužnou sféru a nerušící 
výrobní činnosti. 

Přípustné využití: Stavby a plochy bydlení v rodinných domech s užitkovými zahradami včetně domů 
a usedlostí s hospodářským zázemím; stávající byt. objekty využívané k občasnému nebo rekreačnímu 
bydlení (chalupy); obchodní zařízení, veřejné stravování, občanské vybavení pro veřejnost, malá 
ubytovací zařízení s kapacitou do 10 lůžek, služby nevýrobního charakteru a provozovny sloužící k 
uspokojování potřeb obyvatel území nerušící rodinné bydlení (ve smyslu §13 vyhl.502/2006); odstavná 
stání a garáže sloužící potřebě funkčního využití; stavby pro individuální rekreaci, které svým vzhledem 
a účinky na okolí nenaruší; obytné a životní prostředí; nezbytné plochy technického vybavení; příslušné 
komunikace pěší, cyklistické, motorové; dopravní plochy a zařízení; dětská hřiště; zeleň liniová a plošná; 
nerušící zařízení drobné výroby a zemědělské výroby (ve smyslu §13 vyhl.502/2006); informační, 
propagační a reklamní stavby.  
 
plochy vodní a vodohospodářské 
Hlavní využití: plochy, které se vymezují za účelem zajištění podmínek pro nakládání s vodami, ochranu 
před jejich škodlivými účinky a suchem, regulaci vodního režimu území a plnění dalších účelů 
stanovených právními předpisy upravujícími problematiku na úseku vod a ochrany přírody a krajiny. 
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Přípustné využití: Pozemky vodních ploch, koryt vodních toků; ostatní pozemky určené pro převažující 
vodohospodářské využití; zeleň krajinná, liniová vč. prvků ÚSES (biokoridory, biocentra a interakční 
prvky); účelové komunikace; stavby nezbytné pro obhospodařování a provoz ploch dané funkce; 
nezbytné plochy a liniové trasy technického vybavenosti. 

 

dopravní infrastruktura – silniční 

Hlavní využití: plochy a koridory silniční dopravy – pozemky silnic II.a III. tř., místních a obslužných 

Přípustné využití: plochy a koridory silniční dopravy; místní a obslužné komunikace včetně souvisejících 
ploch; zeleň liniová a plošná; stavby a zařízení nezbytné k obsluze plochy; trasy liniové tech. 
vybavenosti. 

 

V rámci návrhu se užití ploch nemění a zůstává v souladu s územně plánovací dokumentací. 

 

NAVRŽENÉ ŘEŠENÍ: 

 
Zásadní pro obnovu řešené lokality je návrh revitalizace požární nádrže. Je navržena úprava nádrže, 
která bude sloužit pro zadržení vody v krajině a relaxační a odpočinkové místo v centru obce. Relaxační 
místo bude doplněno lavičkami s odpadkovým košem. Do nádrže bude ze severu vytvořen možný 
vstup pro brouzdání spolu s vodním prvkem (vodopádem) na mechanický pohon – pumpa. Vzrostlé 
stromy budou zachovány a doplněny vhodnou zelení.  
 
Při uličních komunikacích budou vytvořeny nové chodníky, při západní komunikaci budou v rámci 
úpravy zachována parkovací místa. 
 
V severní části zelené plochy bude vytvořena cesta umožňující pohodlný průchod. 
 
 
 
V rámci obnovy řešeného veřejného prostoru je doporučeno vést elektrické vedení pod zemí a 
odstranit tak sloupy, i konstrukce ve šítech domů, které jsou v daném prostoru rušivé. Dojde k 
optickému pročištění celého prostoru. 
 
 
Pro doplnění prostoru je navržena obnova a doplnění veřejného osvětlení. Navržena budou úspornější 
led svítidla, která omezí světelný smog. Nové veřejné osvětlení je doporučeno řešit koncepčně v rámci 
celé lokality obce / ulice. 

PŘÍLOHY: 
1) Situace řešené lokality 
2) Zákres do územně plánovací dokumentace 
3) Fotodokumentace stávajícího stavu 
4) Navržené řešení - architektonická situace  
5) Navržené řešení - fotodokumentace 
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1) SITUACE ŘEŠENÉ LOKALITY 

 

2) ZÁKRES DO ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ DOKUMENTACE 
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3) FOTODOKUMENTACE STÁVAJÍCÍHO STAVU 
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3) FOTODOKUMENTACE STÁVAJÍCÍHO STAVU 
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3) FOTODOKUMENTACE STÁVAJÍCÍHO STAVU 
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4) NAVRŽENÉ ŘEŠENÍ – ARCHITEKTONICKÁ SITUACE 
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5) NAVRŽENÉ ŘEŠENÍ – FOTODOKUMENTACE 

 
Požární nádrž – obec Věžnice 

Zdroj: mapy.cz – autor Michal Zvěřina 

 
Nerezový vodopád 

Zdroj: jezírkaazahrada.cz 
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5) NAVRŽENÉ ŘEŠENÍ – FOTODOKUMENTACE 

 
Pumpa pro vodopád 

Zdroj: venkazdyden.cz 

 
Sloupové a pouliční osvětlení Philipes Master Led 

Zdroj: ekobydleni.eu 
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5) NAVRŽENÉ ŘEŠENÍ – FOTODOKUMENTACE 

 
Mobiliář 

Zdroj: streetpark.eu 

 

 
Kamenná dlažba 
Zdroj: superdlazba.cz 
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