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1.  Identifikační údaje stavby 



Název a místo stavby 

Název:    Sídliště U Dubu – studie dopravy v klidu 

    Týniště nad Orlicí 

     

 Katastrální území:  k.ú. Týniště nad Orlicí [772429] 

 

Kraj:    Královéhradecký 

Stupeň PD:   Vyhledávací studie  

    (předprojektový podklad) 

  

Údaje objednatele 

Název:   Město Týniště nad Orlicí 

Adresa:   Mírové náměstí 90, 517 21 Týniště nad Orlicí 

IČ:    00275468 

DIČ:                                  CZ00275468 

  

Údaje projektanta 

Projektant:   VIAPROJEKT s.r.o.  

Adresa:   Jižní 870 

    500 03  Hradec Králové 

IČO:    27476049 

DIČ:    CZ27476049  

Telefon:   495 401 495 

E-mail:   viaprojekt@viaprojekt.cz 

www:    viaprojekt.cz  

Zodp. projektant:  Ing. Radek Michlík  

evidenční číslo autorizované osoby ČKAIT 0601651,  

obor dopravní stavby 

  

 

2.  Účel studie 

Předmětem řešení je prověření umístění dodatečných parkovacích stání pro osobní vozidla 

v prostoru sídliště U Dubu v Týništi nad Orlicí. 

Během posledních 20 let došlo k výraznému nárůstu počtu vozidel  

Cílem je identifikace možných nových parkovacích a odstavných ploch v řešeném území, 

V zájmovém území, kde je umístěna vícepodlažní bytová zástavba, je v současnosti nedostatečná 

kapacita parkovacích a odstavných ploch.  

Výstupem studie je výkresová část, ve které je zpracována situace se současnou kapacitou a 

samostatně je zakresleno navržené navýšení kapacity parkovacích míst v uličním prostoru. 
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3.  Vymezení řešeného území 

Lokalita se nachází na severním okraji města Týniště nad Orlicí. 

Zájmové území je vymezeno ulicí U Dubu na jihovýchodní straně, ulicí ČSA a lokalitou 

řadových garáží na severní straně, ulicí Družstevní na severozápadní straně a ulicí Okružní na západní 

straně. 

 
 

 
 

Obr. č.1  Mapa zájmového území (zdroj www.mapy.cz) 

 

SÍDLIŠTĚ U DUBU 
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Obr. č.2  Ortofotomapa zájmového území (zdroj www.mapy.cz) 

 

 

4.  Podklady 

Pro zpracování byly použity následující podklady: 

 digitálně technická mapa města 

 katastrální mapa 

 příslušné TP a ČSN a další platné podklady a předpisy 

 zadání objednatele 

 prohlídka zájmové oblasti provedená zpracovatelem 

 

 

5.  Širší dopravní vztahy 

Páteřní komunikací v zájmovém území je místní komunikace U Dubu, která propojuje 

centrum města se silnicí II/304. 
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Na ulici U Dubu se napojují jednotlivé místní komunikace do vlastního sídliště (celkem pět 

dopravních napojení). 

Zájmová oblast je řešena jako vyznačená obytná zóna. 

Pohyb chodců je ve stávajícím stavu řešen prostřednictvím samostatných chodníků a pěších 

propojení nebo provozem po vlastních komunikacích v rámci společného uličního profilu. 

Pohyb cyklistů je realizován po stávajících komunikacích. 

 

 

6.  Stávající stav 

Zástavba je tvořena v severozápadní části a v západní části (ulice ČSA, Družstevní, Okružní) 

vícepodlažními bytovými domy, v jihovýchodní části (ulice Dukelská) je situována zástavba 

rodinných domů. 

Parkování a odstavování vozidel je realizováno na veřejných parkovištích nebo v profilu 

místních komunikací. V lokalitě se zástavbou rodinných domů (ulice Dukelská) je odstavování 

vozidel prováděno na vlastních pozemcích i v profilu komunikace. Při severní hranici zájmové 

lokality jsou umístěny řadové garáže. 

Parkovací stání jsou vybudována buď kolmá nebo podélná v přímé návaznosti na přilehlé 

komunikace. Samostatné mimouliční parkoviště v zájmovém území vybudováno není. 

Parkovací stání nejsou zpoplatněná. 

Vzhledem k tomu, že území je součástí vyznačené obytné zóny, je parkování a odstavování 

vozidel legálně možné pouze na vyznačených parkovištích. 

Z důvodu nedostatku parkovacích míst jsou vozidla odstavována i v rozporu s platnými 

předpisy, tzn. na místech nevyznačených a dále nelegálně např. v prostoru křižovatky, v místech s 

vyznačeným zákazem stání, na chodnících pro chodce, na zelených plochách, nedodržení dostatečné 

volné šířky (§ 25, odstavec 3, zákona č. 361/2000 Sb.) apod.  

Současné parkování tak v některých místech nevyhovuje předpokládanému využití některých 

z ploch dnes právě pro parkování využitých a také nesplňuje normy na parkování kladené. 

Průzkumem zpracovatele byly zjištěny kapacity stávajících stání. Stávající nevyznačená, 

avšak tolerovaná parkovací stání jsou vykreslena v situaci. 

Celková kapacita legálního parkování v oblasti je 378 vyznačených parkovacích míst. 

Dalších 52 nevyznačených míst je k parkování běžně využíváno. Do tohoto počtu jsou započítána 

stání tolerovaná, která nebrání silničnímu provozu. Do tohoto počtu nebyla započítána stání nelegální 

(v prostoru křižovatky, v místech s vyznačeným zákazem stání apod.), kde se stát z důvodu 

bezpečnosti silničního provozu nemělo. 

V řadových garážích na severním okraji sídliště je umístěno 144 stání. Garáže jsou převážně 

v osobním vlastnictví a tyto garáže nejsou v plném rozsahu využívány k odstavování vozidel. 

V zóně převažuje dlouhodobé parkování, jedná se převážně o rezidenty z okolních obytných 

domů. 

Jedná se o rezidenční oblast a především ve večerních a nočních hodinách se zde projevuje 

nedostatek parkovacích míst. 

V rámci analýzy byl proveden odhad počtu požadovaných odstavných a parkovacích stání 

pro celou oblast dle ČSN 736110 Projektování místních komunikací. V území je celkem zhruba 24 

bytových domů s odhadovaným počtem 746 bytových jednotek. Počet bytů byl odhadnut pomocí 

sečtení poštovních schránek, případně vynásobením počtu podlaží odhadem počtu bytů na podlaží. 

Pro výpočet počtu stání byl uvažován průměrný byt o rozloze do 100 m
2
, obývaný průměrně 2 

osobami. Z daného počtu je uvažováno s podílem 20% bytů o jedné místnosti. Stupeň automobilizace 

je uvažován 1:2. Celkem doporučuje ČSN v dané oblasti přibližně 840 odstavných a 90 parkovacích 
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míst pro potřeby obyvatel obytných domů.  

Další, převážně krátkodobá parkovací místa, jsou dle ČSN třeba pro potřeby sportovní haly, 

mateřskou školu a občanskou vybavenost (obchody, restaurace, knihovna). 

Celkem se tedy jedná o normovou potřebu kolem 1000 stání. Jedná se však o požadavky 

vyplývající z normy, které se vztahují na novostavby a zohledňují i výhled i na další roky.  

 

 

7. Návrh 

Předmětem zadání je navýšení kapacity parkovacích míst v uličním prostoru. 

Navržené řešení vychází z ČSN 736110 Projektování místních komunikací, ČSN 736102 

Projektování křižovatek na pozemních komunikacích a ČSN 736056 Odstavné a parkovací plochy 

silničních vozidel. 

Jedná se o systémový návrh, jako předprojektový stupeň. V navazujících dokumentacích 

bude vlastní návrh detailněji řešen a korigován v návaznosti na podrobnější rozpracování konkrétních 

lokalit. 

V rámci návrhu byly respektovány rozhledové trojúhelníky křižovatek dle ČSN 736102/Z1. 

V rozhledovém poli křižovatek se nesmí umisťovat parkovací stání. Rozhledové trojúhelníky jsou 

vykresleny v situacích.  

Návrh v co největší míře respektoval stávající vzrostlou zeleň, přesto v některých místech je 

nutné z důvodu umístění nových parkovacích stání provést odstranění dřevin. Tato místa jsou popsána 

v situaci, předpokládána je náhradní výsadba. 

Navrženy jsou jednotlivé dílčí parkovací plochy v rámci celé zájmové oblasti: 

 

Ulice Okružní 

- ulice Okružní - návrh podélných stání (7 ks) při BD čp. 925-926, posun chodníku 

- ulice Okružní - návrh kolmých stání (5 ks) naproti BD čp. 922, doplnění chodníku 

- ulice Okružní – návrh nové parkovací plochy (35 ks) ve volném prostoru mezi objekty       

čp. 921 a 922, nová obousměrná propojovací komunikace od kotelny v šířce 6,0 m, kolmá       

parkovací stání po obou stranách, úprava chodníku. Stávající zastávka BUS zůstane zachována. 

- ulice Okružní – zaslepený příjezd k čp. 932 a 933 - návrh kolmých stání (17 ks) při jižní 

straně a podélných stání (5 ks) při severní straně, úprava chodníku, odstranění jehličnatých  dřevin při 

jižní straně, náhradní výsadba 

- ulice Okružní - návrh podélných stání (9 ks) naproti čp. 921, úprava chodníku 

- ulice Okružní - návrh kolmých stání (23 ks) namísto stávajících podélných stání za čp. 909-

912, úprava chodníku 

- ulice Okružní - návrh kolmých stání (7 ks) před čp. 904 

 

Na jižní straně ulice Okružní, před čp. 163, je řešena úprava stávající vozovky s návrhem 

kolmých stání (13 ks). Tato úprava je navržena v návaznosti na úpravy přilehlého hřiště. Navržena je 

plocha pro víceúčelové hřiště a workoutové hřiště v místě stávajícího hřiště a volné plochy za ním. 

Stávající dřeviny zůstanou zachovány, případně sadovnicky upraveny. Při východní straně zůstane 

zachována pěšina nebo chodník napojená přes ulici Okružní na chodník při ulici Okružní. Detailní 

návrh obou hřišť bude předmětem navazujících stupňů projektových dokumentací. 

 

Ulice ČSA 

- ulice ČSA - navrženo je doplnění kolmých stání v návaznosti na stávající stání u 
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jihovýchodní strany bytových domů (celkem 19 ks). Stávající zastávka BUS před knihovnou zůstává 

zachována. 

- ulice ČSA - návrh kolmých stání (9 ks) před objektem knihovny, úprava chodníku 

- ulice ČSA - vnitrobloky před bytovými domy – návrh šikmých parkovacích stání před 

každým bytovým domem čp. 871-873 (16 ks stání), 876-878 (18 ks stání), 885-887 (15 ks stání)  a 

891/893 (18 ks stání),. Navržena jsou šikmá stání podél vnitřní komunikace o šířce 3,5 m 

s jednosměrným provozem ve směru od ulice ČSA. V rámci úprav je řešena úprava ploch pro 

kontejnery. Stávající zeleň zůstane až na výjimky zachována, uvažováno je s doplněním výsadby 

dřevin. 

 

Ulice Družstevní 

- ulice Družstevní - navrženo je doplnění kolmých stání v návaznosti na stávající v prostoru 

před sportovní halou (celkem 9 ks stání) 

 

Parkovací stání nebyla řešena ve volném prostoru stávajícího hřiště u sportovní haly, z 

důvodu ochranného pásma lesa. V tomto prostoru by neměla být parkovací stání navrhována. 

 

 

8. Bilance parkovacích stání 

  

Popis Počet (ks) 

Stávající vyznačená parkovací stání 378 

Stávající nevyznačená parkovací stání 52 

Nově navržená parkovací stání 225 

Navržená parkovací stání v rámci jiných projektových dokumentací 63 

Rušená parkovací stání -35 

PARKOVACÍCH STÁNÍ CELKEM 683 

 

V řadových garážích na severním okraji sídliště je dále umístěno 144 stání. 

 

Vedením města byly připraveny v zájmové oblasti v nedávné době dva projekty pro výstavbu 

parkovacích stání v dané oblasti. Jedná se o projekt celkem 35 ks parkovacích stání ve volném 

prostoru za bytovými domy čp. 927-928 a 929-930. Druhý projekt je úprava parkovací plochy vedle 

řadových garáží u mateřské školy (celkem 28 ks stání). Oba tyto projekty by měly být realizovány 

v roce 2020, v bilanci parkovacích ploch jsou vyznačeny samostatně. 

 

V zájmové lokalitě bylo v rámci studie navrženo nově celkem 190 parkovacích stání pro 

osobní vozidla (po odečtu rušených stání), dalších 63 bylo navrženo v rámci jiných PD. Celkem je 

tedy oproti stávajícímu stavu navrženo 253 stání, jedná se o navýšení stávající kapacity o cca 50%. 
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Toto navýšení nepokrývá celou současnou normovou potřebu parkovacích stání, každé 

navýšení parkovací kapacity však bude v rámci zájmové lokality prospěšné. 

 

 

9.  Majetkoprávní vztahy 

Všechny navržené úpravy jsou řešeny na pozemcích města Týniště nad Orlicí.  

Na pozemcích cizích vlastníků nebyly parkovací plochy v rámci studie navrhovány. 

 

  

10.  Závěr 

Předmětem řešení bylo prověření umístění dodatečných parkovacích stání pro osobní vozidla 

v prostoru sídliště U Dubu v Týništi nad Orlicí. 

Jedná se o systémový návrh v rámci předprojektového stupně dokumentace. V navazujících 

dokumentacích bude vlastní návrh detailněji řešen a korigován v návaznosti na podrobnější 

rozpracování konkrétních lokalit. 

Průzkumem zpracovatele byly zjištěny kapacity stávajících stání.  

V návrhové části byly řešeny plochy pro umístění nových parkovacích stání. 

Výsledné počty jsou součástí části Bilance parkovacích stání. 
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11.  Fotodokumentace 

 

 

 
Foto č.1 – Ulice Okružní 

 

 

Foto č.2 – Ulice  Okružní – zastávka BUS 



VIAPROJEKT s.r.o. Hradec Králové         

 495 401 495, www.viaprojekt.cz                      Průvodní zpráva 

 

                 STRANA 10                                   

 

 

 

Foto č.3 – Ulice Okružní 

 

 

 

 

Foto č.4 – Ulice Čs. armády – průjezd před bytovými domy 
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Foto č.5 – Ulice Čs. armády – zastávka BUS 

 

 

 

 

Foto č.6 – Ulice Družstevní 


