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A ŘEŠENÍ RP MPZ 

A.1 VYMEZENÍ ŘEŠENÉ PLOCHY 

• Řešené území je totožné s územím Městské památkové zóny Chrudim. 

• Plocha řešeného území byla oproti původnímu RP zmenšena tak, aby odpovídala hranicím 
Městské památkové zóny (dále MPZ) – viz dílčí změny č. 19, 28, 31. Ze severu a ze západu je 
řešené území ohraničeno tokem řeky Chrudimky (s výjimkou ploch kolem Masarykova 
náměstí), na východě je vymezeno zástavbou lemující ulici Sladkovského a na jihu navazuje na 
bloky domů „Nového Města“. 

• Hranice řešeného území je zakreslena v grafické části této dokumentace. 

• Rozloha řešeného území je cca 42,21 ha. 

Výčet požadovaných dílčích změn dle zadání: 

1. PĚŠÍ PRŮCHOD NA LEGUMU - navrhnout průchod mezi č.p. Masarykovo náměstí 55 a 296 
směrem k sídlišti Na Legumě, prověřit i možné propojení na Čáslavskou ulici. 

2. MASARYKOVO NÁM. - ZÁSTAVBA DVORŮ - umožnit zástavbu na Masarykově náměstí č.p. 55, 
296, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63 a 64 na místech doložené zástavby v minulosti. 

3. ZÁSTAVBA ZA HOTELEM ALFA - umožnit zástavbu 2-3 podlaží + podkroví v prostoru zahrad 
směrem k Chrudimce, na místech doložené zástavby v minulosti. 

4. LÁVKA ZA BÍDOU – řešit prostor od hotelu Bída (č.p. 32) do ulice Pobřežní. 

5. NÁROŽÍ PODĚBRADOVA - řešit novostavbu 2 + P na nároží Poděbradova č.p. 245. 

6. PROLUKA V LÁZEŇSKÉ ULICI - lokalita je z dalšího projednávání vypuštěna. 

7. MOST U KINA – řešit napojení areálu bývalého letního kina směrem na Poděbradovu ulici. 

8. AREÁL LETNÍHO KINA – navrhnout využití dle zpracované studie od Ateliéru K2. 

9. CENTRUM MĚSTA - lokalita je z dalšího projednávání vypuštěna. 

10. NOVOSTAVBA „BALUSTRÁDY“ - zakreslit skutečný stav. 

11. ŠKOLNÍ NÁMĚSTÍ - umožnit výstavbu 3 + P na pozemku 1/6 KÚ Chrudim, nové objekty je 
možné situovat pouze na místech doložené zástavby v minulosti. 

12. HŘIŠTĚ ŠKOLY A GARÁŽE PRO POLICII - umožnit výstavbu na pozemku 1/1 KÚ Chrudim. 

13. HŘIŠTĚ ZA SPECIÁLNÍ ŠKOLOU – zrušit. 

14. PROSTOR POD ULICÍ NA VALECH - na parcelách číslo 535/1,2,3,4,5 a 536/1,2,3,4,5 a 6 
zakreslit skutečný stav dle KN, navrhnout zástavbu více RD, nové objekty je možné situovat 
pouze na místech doložené zástavby v minulosti. 

15. KLÁŠTERNÍ ZAHRADA - převzít z realizačního projektu koncept řešení celé zahrady. 

16. TYRŠOVO NÁMĚSTÍ – zapracovat koncept řešení křižovatky + čela náměstí. 

17. TYRŠOVO NÁMĚSTÍ – převzít koncept řešení náměstí. 

18. SVĚCHYŇOVA ULICE - prověřit možnost dostavby proluky ve Svěchyňově ulici mezi č.p. 366 
a 606. 

19. VNITROBLOK SLADKOVSKÉHO - řešit území jen uvnitř MPZ, vypustit z řešeného území to, co 
je vně MPZ. 

20. ULICE SLADKOVSKÉHO – řešit podlažnost 3 + P u č.p 237 v ulici Sladkovského, u lokality č. 20 
výšku zástavby regulovat dle stávající okolní zástavby. 



Změna č.1 a aktualizace RP MPZ Chrudim Průvodní zpráva 

Atelier URBI, spol. s r.o. Chopinova 9, 623 00  Brno   5 

21. VNITROBLOK NOVOMĚSTSKÁ - zhodnotit využití vnitrobloku původně určeného pro výstavbu 
garáží. 

22. NOVOMĚSTSKÁ ULICE – navrhnout místo garáží v Novoměstské ulici zástavbu na parcele 629 
KÚ Chrudim, podlažnost 2 (3) + P, výšku zástavby regulovat dle stávající okolní zástavby. 

23. STAVEBNÍ POZEMEK NA KOPANICI - umožnit výstavbu v proluce v ulici Na Kopanici na 
parcelách 571/1 a 571/2 KÚ Chrudim. 

24. NÁROŽÍ ULICE KOŽELUŽSKÉ A NA SÁDKÁCH - lokalita je z dalšího projednávání vypuštěna. 

25. STAVEBNÍ POZEMEK U VODÁRNY - umožnit zástavbu pozemků 407/1, 407/3 a 585 KÚ 
Chrudim. 

26. NÁROŽÍ ULICE HAVLÍČKOVY A NÁBŘEŽÍ KARLA ČAPKA – navrhnout dostavbu nároží ulice 
Havlíčkovy a nábřeží Karla Čapka, novostavba + doplnění bloku 2 + P, nové objekty je možné 
situovat pouze na místech doložené zástavby v minulosti. 

27. HUSOVA - lokalita je z dalšího projednávání vypuštěna. 

28. BORZNA - vyjmout blok z řešeného území MPZ. 

29. SOUKENICKÁ – změnit podlažnost objektu Soukenická č.p. 163 na 2 + P. 

30. RADOUŠOVA ULICE – navrhnout dostavbu proluky v ulici mezi č.p. 16 a 253, podlažnost 2 + P, 
nové objekty je možné situovat pouze na místech doložené zástavby v minulosti. 

31. HOTEL BOHEMIA - vyjmout blok z řešeného území MPZ. 

32. ČP. 1 ŠIROKÁ ULICE – navrhnout možnost půdní vestavby. 

33. ČP. 21 FILIŠTÍNSKÁ ULICE – navrhnout možnost využití podkroví. 

34. ČP. 123 ULICE NA SÁDKÁCH – navrhnout možnost výstavby garáže. 

35. Areál firmy Vivantis a.s., Školní náměstí 14 – umožnit přestavbu na st. pozemcích 666/3, 
666/4, 4233 a pozemkové parcele 530/2 v k.ú. Chrudim, nové objekty je možné situovat pouze 
na místech doložené zástavby v minulosti. 

 

A.2 PODMÍNKY PRO VYMEZENÍ A VYUŽITÍ POZEMKŮ 

Změna č. 1 a aktualizace regulačního plánu MPZ Chrudim mění funkční a prostorovou regulaci 
v území navržených dílčích změn. 

A.2.1 Zásady urbanistické koncepce 

Zásady urbanistické koncepce řešení daného území nejsou změnou č. 1 RP MPZ dotčeny: 

• Historické jádro města s navazujícím územím je mimořádně cenným kulturním dědictvím a je 
zařazeno do seznamu městských památkových zón České republiky. MPZ je přirozeným 
centrem města a cílem turistického ruchu. Regenerace MPZ je jedním z nejdůležitějších úkolů 
při řešení rozvoje města. 

• Při jakékoli stavební činnosti musí být respektováno měřítko, panorama i svébytnost 
historického města. 

• Nesmí být dotčena dominantní role chrámu Nanebevzetí Panny Marie a při vytváření 
subdominant osové pohledy na chrám. 

• V území je nutno vytvořit takové podmínky pro současné bydlení, aby nedocházelo 
k postupnému vylidňování historického jádra. ve vazbě na bydlení je třeba umožnit rozvoj 
služeb a drobného podnikání. 

• Řešení dopravy musí vyváženě a na moderní evropské úrovni optimalizovat potřeby 
jednotlivých účastníků dopravy a uživatelů řešeného území. Kromě ochrany životního prostředí 
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musí respektovat urbanistické a technické parametry i přírodní a krajinářské hodnoty daného 
území. 

• Regulační plán MPZ vychází ze zpracovaného generelu zeleně města a ÚSES a navrhuje 
potřebné plochy pro veřejnou zeleň, sport a rekreaci vč. základní kostry pěších a cyklistických 
tras. 

• Ekologickou zelenou páteř území tvoří řeka Chrudimka. Propojuje MPZ s navazující městskou 
zástavbou a s okolní krajinou. Významné je řešení nábřeží. 

A.2.2 Podmínky pro využití území 

V řešení Změny č. 1 RP MPZ jsou prostorové regulativy dle RP MPZ respektovány. Pro lokality 
změnou nově navrhované jsou regulativy doplněny a to v podrobnosti měřítka 1 . 1000 – viz Hlavní 
výkres a bod A.4 této zprávy. 

Funkční plochy dle RP MPZ jsou převzaty do odůvodnění Změny č. 1 RP MPZ. Po schválení 
rozpracovaného ÚP města Chrudim budou v území RP MPZ platit regulativy dané novým územním 
plánem. 

Poznámka: Podmínky pro využití území (funkční plochy v RP MPZ, plochy s rozdílným způsobem 
využití v ÚP Chrudim) nejsou zcela identické. Lze však konstatovat, že Změna č. 1 RP MPZ neřeší 
dostavbu území v rozporu s rozpracovaným ÚP města. 

V rámci Změny č. 1 RP MPZ byla provedena aktualizace RP MPZ tam, kde již bylo realizováno 
dopravní řešení ve veřejném prostrou (ulice Široká, Pobřežní, Radoušova) a to dle skutečného 
provedení. Limity využití území byly aktualizovány dle nových územně analytických podkladů a jsou 
zakresleny v koordinačním výkrese. 
 

A.3 PODMÍNKY PRO UMÍSTĚNÍ A PROSTOROVÉ USPOŘÁDÁNÍ STAVEB 
VEŘEJNÉ INFRASTRUKTURY 

A.3.1 Veřejná prostranství 

Pro obsluhu pozemků jsou v řešeném území vymezena veřejná prostranství, která zahrnují 
komunikace, chodníky, trasy inženýrských sítí, případně doprovodnou zeleň, Uspořádání profilu 
uličního prostoru je patrné z grafické části dokumentace: 

• budou respektována vymezená stávající a navržená veřejná prostranství: 

veřejná prostranství – náměstí 

stávající Masarykovo nám., Resselovo nám., Všehrdovo nám., Žižkovo nám., U Vodárny. 
V rámci dílčí změny č. 16 je nově řešen prostor křižovatky u Tyršova nám., změna se projevuje 
i v prostoru Školního nám.. Dílčí změnou č. 17 byl zohledněn koncept řešení Tyršova náměstí dle 
studie atelieru STAWICZ ai5, Chrudim, 2004, 

veřejná prostranství s obslužnou komunikací 

stávající ulice Poděbradova, Čs. Partyzánů, Hradební, Novoměstská, Opletalova, 
Sladkovského, Svěchyňova, Koželužská, Havlíčkova. Změnou č. 1 bylo aktualizováno dopravní 
řešení v ulici Široké vč. křižovatky Široká, Pobřežní a Čs. Partyzánů. V ulici Široké bude respektován 
obousměrný provoz. Dále byl zakreslen současný stav okružní křižovatky Pardubická, Masarykovo 
nám. a reambulován mapový podklad v prostoru okružní křižovatky Masarykovo nám. Čáslavská, 
Palackého třída, 
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veřejná prostranství se zklidněnou komunikací 

stávající ulice Štěpánkova, Čelakovského, Filištínská, Kollárova, Fortenská, Rybičkova, 
Komenského, Břetislavova, Široké schody, Havlíčkova, Soukenická, Nábřeží Karla Čapka, Na 
Sádkách, Zahradní, Na Valech, Čs. Partyzánů, Radoušova, Pobřežní, Podfortenská, 

veřejná prostranství s pěší komunikací 

stávající ulice Na Kopanici a Hálkova, dále jsou to plochy lemující nebo propojující výše zmíněné 
ulice a pěší cesty přes parkové plochy. Nové pěší komunikace jsou navrhovány dílčími změnami 
č. 1, 2, 7, 8, 11, 15, 16, 17, 36, 

veřejná prostranství – plochy veřejné zeleně 

stávající plochy: Zieglerovy sady, Školní náměstí, okolí kostela Sv.Kateřiny, park za 
divadlem, doprovodná zeleň náhonu. Plochy s navrženou úpravou: klášterní zahrada a svahy nad 
náhonem, areál bývalého letního kina. 

A.3.2 Dopravní řešení 

V souladu s cílem této aktualizace Regulačního plánu městské památkové zóny, kterým je 
především akcentace hodnot historického jádra města (cenné kulturní dědictví) se současným 
zatraktivněním pro turistický ruch, je zhodnoceno současného dopravní řešení a organizace dopravy 
a navrženy potřebné úpravy. 

Úpravy se dotýkají především centrální oblasti kolem chrámu Nanebevzetí Panny Marie (Resselovo, 
Školní a Tyršovo náměstí) a dále území kolem křižovatky ulic Široká, Pardubická, Poděbradova 
a Masarykovo náměstí. 

Navržena je: 

• úprava komunikačního řešení nejatraktivnější části území historického jádra města a jeho 
bezprostředního okolí pro lepší organizaci dopravy a pro dopravu v klidu s aspektem 
kvalitního veřejného prostoru, 

• úprava v polohách zastávek VHD, 

• úprava pěších tras. 

A.3.3 Technická infrastruktura 

Trasy sítí technické infrastruktury jsou vedeny v rámci pozemků veřejných prostranství nebo 
pozemků veřejné zeleně. Byly aktualizovány dle podkladů pro nový územní plán města: 

• průchod sítí a zařízení technické infrastruktury řešeným územím je umožněn podmínkami 
pro využití pozemků, které připouštějí stavby a zařízení technické infrastruktury. 

V rámci realizace staveb navržených ve změně č. 1 RP MPZ nebylo nutno řešit přeložky stávajících 
tras technické infrastruktury. 

Při úpravách veřejných prostranství (chodníků, komunikací, parkovacích stání, zeleně), 
které budou předmětem podrobnějšího řešení na základě zaměření, je nutno provést 
revize stávajících sítí, případně provést rekonstrukce sítí v koordinaci všech správců 
sítí. 

Před započetím stavebních prací musí investor zajisti vytýčení veškerých podzemních 
vedení v řešeném území. 

A.3.3.1 Vodní hospodářství 

Zásobování vodou: 

Město Chrudim je zásobováno z vodojemů Stromovka, U Václava a Skřivánek. Zástavba ve vyšších 
polohách v centru města je zásobována pomocí AT stanice U Václava. 
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Koncepce zásobování vodou není změnou č. 1 RP MPZ v daném území ovlivněna. Objekty nově 
navrhované změnou č. 1 RP MPZ mohou být zásobovány vodou ze stávajících uličních řadů. 
Stávající stav vodovodních řadů byl aktualizován dle podkladů VAS Chrudim a.s. 

Odkanalizování: 

Město je odkanalizováno převážně jednotnou kanalizací ukončenou v čistírně odpadních vod na 
severovýchodě města (Vestec - Májov). Na jednotné kanalizaci, kterou tvoří zejména kmenové 
stoky A, B, C,D, E ,F, G, P jsou odlehčovací komory s odpadem do řeky Chrudimky a náhonů. 

Koncepce odkanalizování není změnou č. 1 RP MPZ v daném území ovlivněna. Stávající stav 
kanalizačních řadů byl aktualizován dle podkladů VAS Chrudim a.s. 

A.3.3.2 Energetika 

Zásobování el. energií a plynem: 

V řešeném území je v několika trasách vybudováno kabelové vedení VN 35 kV do trafostanic. 

Koncepce zásobování el. energií není změnou č. 1 RP MPZ v daném území ovlivněna. 

Rozvody v zástavbě jsou jak STL, tak NTL dostatečně dimenzované. 

Koncepce zásobování plynem není změnou č. 1 RP MPZ v daném území ovlivněna. 

Zásobování teplem: 

V části řešeného území jsou vedeny horkovody, končící v rozdělovacích stanicích, dimenze řadů 
jsou dostatečné i pro rozšíření zásobování (pro novou zástavbu podél stávajících řadů je 
doporučeno využívat pro vytápění a přípravu TUV CZT). 

V souladu s rozpracovaným ÚP města se nové rozvody v území nenavrhují. 

A.3.3.3 Spoje, telekomunikační zařízení 

Koncepce řešení spojů není změnou č. 1 RP MPZ v daném území ovlivněna. V  řešeném území jsou 
vedeny dálkové kabely a kabely místní komunikační sítě, zčásti v kabelovodech. Ústředna je 
stabilizovaná na Všehrdově náměstí. 

Územím řešené změny č. 1 RP MPZ prochází RR trasa Armády ČR, která byla nově doplněna. 

Vzhledem k tomu, že se území nachází v zájmové oblasti AČR a přes katastr prochází RR paprsek 
VUSS Pardubice s ochranným pásmem, musí být všechny stavby v tomto prostoru předem zaslány 
VUSS k posouzení. 
 

A.4 PODMÍNKY PRO UMÍSTĚNÍ A PROSTOROVÉ USPOŘÁDÁNÍ STAVEB, 
KTERÉ NEJSOU ZAHRNUTY DO STAVEB VEŘEJNÉ INFRASTRUKTURY 

A PODMÍNKY OCHRANY CHARAKTERU ÚZEMÍ (NAPŘÍKLAD ULIČNÍ A 
STAVEBNÍ ČÁRY, PODLAŽNOST, VÝŠKA ZÁSTAVBY, OBJEMY A TVARY 
ZÁSTAVBY, INTENZITA VYUŽITÍ POZEMKŮ) 

• veškeré zásahy, opatření a změny včetně změn, které se buď přímo nebo ve svých 
důsledcích mohou dotknout MPZ Chrudim nebo se projevit ve vzhledu a charakteru s ní 
souvisejícího prostředí lze provádět pouze se souhlasem příslušného orgánu státní 
památkové péče a stavebního úřadu, 

• u navržených staveb na pozemcích p.č. 3411 – roh ul. Poděbradova-Široká, a v prostoru 
Resselova a Školního nám. (pozemky p.č. 3088 a 1/6) bude architektonické řešení 
prověřeno architektonickou soutěží. 
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Prostorová regulace dle platného RP MPZ: 

Vysvětlení některých pojmů: 

V RP MPZ je celé území rozděleno a regulativy jsou zpracovány na bloky č.1 až 47 (viz schéma 
rozdělení přímo na grafických přílohách). Zvláštní podrobné regulativy jsou zpracovány na nově 
navrhované stavby. 

Prostorově stabilizované bloky - většina stávajících bloků, kde se nenavrhuje nová výstavba, nebo 
se nová výstavba navrhuje, ale pouze v malém rozsahu, který nemůže ovlivnit stávající charakter 
i způsob funkčního využití bloku. 

Prostorově nestabilizované bloky - celkem 11 bloků, kde se navrhuje nová výstavba v takovém 
rozsahu, který zásadním způsobem změní vzhled bloku a jeho funkční využití. Jde o bloky č. 8, 15, 
16, 18, 23, 32, 35, 36, 39, 43, 47. 

PPrroossttoorroovváá  rreegguullaaccee  ––  

Uplatní se vždy při: a) umístění stavby nebo souboru staveb 

 b) úpravě existující stavby, vyžadující 
stavební povolení 

Prostorová regulace předepisuje závazně: 1. Stavební čáry a max. rozsah ZÚ 

 2. Výškové regulativy 

 3. Počet podlaží 

 4. Tvar střechy 

 5. Zvláštní požadavky 

Stavební čára - závazný prostorový regulativ určuje jednoznačně umístění stavby na vyznačených 
stranách. 

Uliční stavební čára - závazný prostorový regulativ, určující jednoznačně umístění stavby směrem 
do ulice. Uliční stavební čára se nemusí shodovat s hranicí pozemku. 

Maximální rozsah zastavěného území - závazný regulativ vymezující největší rozsah 
zastavěného území, t.j. zastavěné území může být menší, ale max. takové, jak je vyznačeno. 

VVýýšškkaa  ssttaavvbbyy  ((hhllaavvnníí  ookkaappnníí  řříímmssyy))  -- celková max. výška stavby, není-li uvedeno 
jinak při pohledu ze vstupní strany, nebo 
z ulice. Měří se od upraveného terénu po 
hřeben střechy, nebo atiku, nebo zábradlí 
střešní terasy, je-li střecha plochá. 

  Obdobně se měří výška hlavní okapní římsy. 

Prostorová regulace nově navržených staveb dle změny č. 1 RP MPZ: 

Podrobné regulativy vč. zákresu do situace TECHNICKÉ MAPY 1:1000 jsou zpracovány na nově 
navržené stavby. REGULATIVY NOVĚ NAVRŽENÝCH STAVEB jsou z praktických důvodů zpracovány 
samostatně a tvoří přílohu zprávy. 

PŘÍLOHA: 



Změna č.1 a aktualizace RP MPZ Chrudim Průvodní zpráva 

Atelier URBI, spol. s r.o. Chopinova 9, 623 00  Brno   10 

A.5 PODMÍNKY PRO OCHRANU HODNOT A CHARAKTERU ÚZEMÍ 

A.5.1 Ochrana hodnot území 

Veškeré děje, činnosti a zařízení musí respektovat kvalitu urbanistického, architektonického 
a přírodního prostředí, nesmí zde být umístěny stavby, které by znehodnotily svým 
architektonickým ztvárněním, objemovými parametry, vzhledem, účinky provozu a použitými 
materiály hodnoty území. 

Podmínky ochrany: 

• v řešeném území může projektové práce provádět pouze autorizovaná osoba příslušného 
oboru, 

• není přípustné zkrácené stavební řízení. 

OCHRANA KULTURNÍCH, URBANISTICKÝCH A ARCHITEKTONICKÝCH HODNOT: 

Respektovat kulturní hodnoty s legislativní ochranou (viz. Textová část odůvodnění 
změny č. 1 RP MPZ, kap. B 4.2.): 

• městskou památkovou zónu 
• nemovité kulturní památky a areály 
• území s archeologickými nálezy 

Respektovat kulturní, urbanistické a architektonické hodnoty – objekty přispívající ke 
kulturnímu dědictví a identitě sídel : (viz. Textová část RP MPZ): 

• architektonicky cenné stavby, soubory včetně nejbližšího okolí 
• významné pomníky a sochy 
• významné (prozatím nechráněné) stavby 
• místo významné události – Resselův dům 
• prostory se zachovalou původní urbanistickou strukturou – celé řešené území 
• vodní osu v území, která působí jako městotvorný prvek – řeku Chrudimku a náhon 
• stavební dominanty které umocňují a komponují prostor sídla, případně se uplatňují při 

dálkových pohledech 
• hlavní komunikační osy výškových dominant 
• objekty přispívající k identitě území včetně jejich okolí – drobné sakrální stavby, památníky, 

pomníky a sochy 

OCHRANA PŘÍRODNÍCH A ENVIROMENTÁLNÍCH HODNOT: 

Respektovat přírodní hodnoty s legislativní ochranou: 

• registrované a evidované významné krajinné prvky – vodní toky 

Respektovat přírodní a environmentální hodnoty: 

• respektovat významné plochy sídelní zeleně přispívající k harmonii v území (městský park 
u hradeb) 

• respektovat rozhledy z významných vyhlídkových bodů, průhledy 
• respektovat významné linie vzrostlé zeleně a významnou solitérní zeleň utvářející obraz 

a charakter území (aleje, významné solitery…) 
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A.5.2 Ochrana charakteru území 

Požadavky z hlediska urbanistické kompozice: 

• respektovat urbanistickou kompozici historického jádra města, historické cesty, významné 
pohledové dominanty, městské opevnění, prostory náměstí, zeleň. Veškeré úpravy prostorů 
i objektů musí ctít genius loci města, nelze připustit narušení historického prostředí 
městských prostorů (ulic, náměstí), 

• respektovat a zachovat panorama a charakteristickou siluetu města – hmotové uspořádání, 
měřítko a proporční vztahy, v souvislé zástavbě také charakter a materiálovou skladbu 
střech, 

• zachovat původní parcelaci, půdorysnou stopu a strukturu sídla, respektovat výškovou 
hladinu zástavby, 

• při stavebních úpravách a změnách staveb, které nejsou kulturními památkami zajistit 
obnovu směřující k nápravě rušivého působení objektu (ve vztahu k památkové povaze 
chráněného území), 

• respektovat a zachovat kulturně a historicky hodnotné stavební prvky na původních 
místech, kde svým umístěním a způsobem zpracování vypovídají o místě, slohu, konstrukci 
a materiálu původní historické zástavby (kamenické a sochařské práce, historické vývěsní 
štíty, domovní znamení, dveře, vrata, mříže, církevní artefakty, lampy, dlažby apod.), 

• půdorysné a hmotové řešení nových objektů musí korespondovat s historickou hmotovou 
strukturou a parcelací, novostavby nesmějí rušivě ovlivňovat působení historických 
dominant a charakteristických panoramat sídla, 

• v rámci regulačního plánu jsou vymezena místa hlavních pohledových dominant (viz. 
grafická část, výkres č. 10 – Širší vztahy), z nichž budou posuzovány dopady navrhovaných 
staveb a stavebních úprav na obraz města. 

A.5.3 Inženýrskogeologické a základové poměry, stavební a zemní 
práce 

Požadavky z hlediska provádění staveb: 

• před započetím stavební činnosti je nutno provést podrobný inženýrsko-geologický 
průzkum daného území, který stanoví hodnoty geomechanických vlastností hornin v území, 
hydrogeologické vlastnosti a stanoví zásady a podmínky pro zakládání staveb, 

• základová konstrukce musí respektovat podmínky stanovené geologickým průzkumem, 

• budování suterénů je podmíněně přípustné za podmínky, že základové poměry budou dle 
vypracovaného posudku vhodné, 

• při provádění veškerých stavebních a zemních prací je nutno respektovat stávající stavební 
stav okolní zástavby, 

• před započetím stavební činnosti bude proveden statický průzkum sousedících objektů 
s dokumentací případných stavebních poruch objektů a vyhodnocením stávajícího 
stavebního stavu, 

• v průběhu provádění prací spojených s hutněním materiálů je nutno používat takové hutnící 
mechanizmy, při jejichž provozu nedojde k destrukci okolních staveb, 

• pro zachování stability podloží domů v okolí stavebních prací je nutno účinně pažit veškeré 
výkopy, prováděné v souvislosti s realizací stavby, 

• respektovat možnost existence dosud neprokázaných objektů – gotických kamenných 
sklepů, historických kanalizačních stok… 
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A.6 PODMÍNKY PRO VYTVÁŘENÍ PŘÍZNIVÉHO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 

Navržené využití území nemá negativní vliv na životní prostředí: 

• bude respektován založený systém struktury zeleně ve městě zahrnující zeleň veřejnou, 
zahrady, kompoziční solitérní zeleň a ostatní plochy zeleně, propojené kolem Chrudimky 
s přírodními plochami, 

• budou respektovány vnitroblokové prostory pro zeleň – pozemky zahrad uprostřed bloků 
bez možnosti zastavění, garáže budou podzemní, 

• navrhovaná zástavba bude napojena na veřejnou kanalizaci a ČOV, způsob vytápění 
a ohřev teplé vody bude řešen napojením na CZT, zemní plyn, příp. elektřinu, bude 
podporováno využití obnovitelných zdrojů. 

A.6.1 Podmínky pro vymezení a využití pozemků územního systému 
ekologické stability 

Řešeným územím prochází hydrofilní větev regionální úrovně ÚSES - biokoridor 1343, jehož základ 
tvoří tok Chrudimky a přilehlá niva. Tvoří ho většinou samotná řeka a její břehy. Tam, kde to 
prostorové podmínky dovolí bude biokoridor rozšířen o další plochy přírodní, či spíše přírodě blízké, 
například plochy zahrad (i když oplocení představuje jistou bariéru, ne však zcela neprostupnou) 
a veřejné zeleně (svahy nad náhonem, park v prostoru bývalého letního kina, park za divadlem). 
Pro plochy veřejné zeleně v těsné blízkosti biokoridoru z toho vyplývá potřeba preferovat 
přirozenou druhovou skladbu a omezit pěstování introdukovaných druhů, zvláště pak těch 
expanzivních, které by se mohly touto cestou snadno šířit i za hranice města. 
 

A.7 PODMÍNKY PRO OCHRANU VEŘEJNÉHO ZDRAVÍ 

Navržené využití území není v rozporu a neohrožuje veřejné zdraví obyvatel. Pro ochranu zdraví 
není třeba stanovovat zvláštní podmínky. 
 

A.8 PODMÍNKY PRO VYMEZENÁ OCHRANNÁ PÁSMA 

Pro jednotlivé sítě infrastruktury vznikají ochranná pásma ze zákona– viz odůvodnění řešení. 
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A.9 VYMEZENÍ VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÝCH STAVEB, VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÝCH 
OPATŘENÍ, STAVEB A OPATŘENÍ K ZAJIŠŤOVÁNÍ OBRANY 

A BEZPEČNOSTI STÁTU A VYMEZENÍ POZEMKŮ PRO ASANACI, PRO 
KTERÉ LZE PRÁVA K POZEMKŮM A STAVBÁM VYVLASTNIT, S UVEDENÍM 
KATASTRÁLNÍCH ÚZEMÍ A PARCELNÍCH ČÍSEL 

Pozemky (nebo části pozemků) v plochách určených regulačním plánem pro veřejnou 
infrastrukturu, s vymezenými veřejně prospěšnými stavbami (VPS), pro které lze práva 
k pozemkům odejmout nebo omezit a pro které lze uplatnit předkupní právo (Změnou č. 
1 RP MPZ byla provedena aktualizace): 
 
 

označení pozemky veřejné infrastruktury 
s vymezenými VPS parc. číslo dle KN 

WD1 nadzemní parkovací garáže "Moravova zahrada" 531, 532, 534/1, 
534/12, 534/14 

WD2 nadzemní parkovací garáže + hřiště u sportovní haly 515/2 

WD3 podzemní garáže (blok 18) 3502, 3583 

WD4 podzemní garáže (blok 19) 

650/2, 650/3, 
650/5, 2694/13,  
3020, 3021, 3022, 
3023, 3024, 3025, 
3026,  3978, 3979, 
3980, 3981, 3982, 
3983 

WD5 homogenizace komunikace na Resselově náměstí, úsek 
ul. Kollárova – Hradební 2664/2, 2694/7 

WD6 homogenizace komunikace na Školním náměstí, 
Tyršově náměstí a v Opletalově ulici 

2694/7, 2694/11, 
2694/29,  

WD7 úpravy komunikace ul. Sladkovského v úseku ul. 
Svěchyňova - Opletalova 2694/14 

WD8 úpravy komunikace ul. Svěchyňova v návaznosti na 
úpravu Tyršova náměstí 2694/12 

WD9 rekonstrukce komunikace - pěší 2694/10, 2694/11, 
2494/21 

WD10 rekonstrukce pěšího propojení – schodiště u 
Novoměstské kašny 2694/1 

WD11 rekonstrukce plochy Tyršova náměstí a navazujícího 
úseku ul. Svěchyňova 2694/11 

WD12 úpravy komunikace ul. Koželužská včetně parkovacích 
ploch 

359/3, 2690/1, 
2881/4 

WD13 rekonstrukce schodišť propojujících ul. Na Sádkách a 
Na Kopanici 2690/9, 2693/2 

WD14 komunikační propojení ul. Havlíčkova – Husova 2677/1 

WD15 úpravy nábřeží Karla Čapka 208/2, 2682/2 
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WD16 úpravy komunikace ul. Čs. Partyzánů, u divadla v 
návaznosti na ul. Soukenickou 

2673/1,02673/2,  
2673/10, 2682/1 

WD17 pěší propojení z ul. Radoušovy na pravém břehu 
Chrudimky k divadlu 

62, 63, 64, 65, 
66/2, 2673/1 

WD18 úpravy komunikace na Masarykově náměstí 
977/2, 77/7,977/8,  
977/14, 2675/1, 
2675/5 

WD19 úpravy komunikace ul. Lázeňská včetně schodiště k 
Pardubické fortně 2665 

WD20 úprava komunikace ul. Hradební, Filištínská, Fortenská 
a Kollárova 

2918/1, 2918/2, 
2918/3, 2664/3, 
2918/4, 2919, 
2921/1 

WD21 úprava komunikace v úseku od mostu přes Chrudimku 
do ul. Na Valech 

536/4, 538/8, 
2694/5, 2966 

WD22 úprava křižovatky ul. Sladkovského – Opletalova 2634/14, 2853/3 

WD23 úprava křižovatky Tyršovo náměstí – Opletalova 2694/11 

WD24 úprava křižovatky Tyršovo náměstí – Novoměstská 2694/7 

WD25 pěší propojení 897/3, 166/2, 321/1 

WD26 pěší propojení 167/1 

 
 
Vymezení objektů pro asanaci, pro které lze práva k pozemkům odejmout nebo omezit 
 

označení pozemky veřejné infrastruktury 
s vymezenými VPS parc. číslo dle KN 

A1 prostor letního kina 83, 2281 

A2 
přízemní dvorní objekty u č.p. 149 v Havlíčkově ul. 
bezprostředně související s domem s pečovatelskou 
službou 

382/1 

A3 dvorní objekt u č.p.15 v Radoušově ul. 218 

A4 asanace v rámci přestavby areálu Vivantis 666/3, 666/4 

A5 podzemní garáž v Lázeňské ul. č.p.92 200/1 

A6 asanace stodoly mezi č.p. 599 a 936 v ul. Na Sádkách 511 

A7 řadové garáže u č.p.129 v ul. Koželužské 5453, 5454, 5455 

A8 trafika u č.p.4 v ul. Čs. Partyzánů 206 

A9 staveništní buňka poblíž vjezdu do areálu letního kina z 
ul. Lázeňské 2665 
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A10 kovový poutač mezi objektem č.p.4 a veřejným WC v  
ul. Čs. Partyzánů 55/2 

A11 demolice č.p. 41 a 222 v ul. Novoměstské včetně 
garáží 657/1, 657/2 

A12 demolice řadových garáží ve vnitrobloku č. 19 

650/2, 650/3, 
650/4, 650/5, 
2694/13,  3020, 
3021, 3022, 3023, 
3024, 3025, 3026,  
3978, 3979, 3980, 
3981, 3982, 3983 

A13 asanace veřejného WC na parcele č.5962 5962 

A14 asanace garáží v ul. Novoměstské 629, 3441, 3442 

 
 

A.10 VYMEZENÍ DALŠÍCH VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÝCH STAVEB A VEŘEJNĚ 
PROSPĚŠNÝCH OPATŘENÍ, PRO KTERÉ LZE UPLATNIT PŘEDKUPNÍ 
PRÁVO, S UVEDENÍM KATASTRÁLNÍCH ÚZEMÍ A PARCELNÍCH ČÍSEL 

 

označení pozemky veřejné infrastruktury 
s vymezenými VPS parc. číslo dle KN 

PO1 dostavba nároží – křižovatka „U Bídy“ 241, 3411 

PO2 objekt občanského vybavení – Školní náměstí 1/6 

PO3 objekt občanského vybavení + byty – Resselovo náměstí 3088 

PV1 Klášterní zahrada 1/2, 530/1, 530/3 

PV2 svah nad náhonem 39/1, 40/1, 2699 

PV3 areál bývalého letního kina 80/3, 2104, 2281 

PV4 úprava prostoru před klášterem 527 

PV5 úprava veřejné zeleně – ul. Na Kopanici 
462/1, 462/2, 
462/7, 475, 575, 
620 

PV6 úprava veřejné zeleně – ul. Radoušova 2673/4 
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A.11 VÝČET ÚZEMNÍCH ROZHODNUTÍ, KTERÁ REGULAČNÍ PLÁN NAHRAZUJE 

Územním rozhodnutí je rozhodnutí o 

a) umístění stavby nebo zařízení, 
b) změně využití území, 
c) změně stavby a o změně vlivu stavby na využití území, 
d) dělení nebo scelování pozemků, 
e) ochranném pásmu. 

Regulační plán nahradí územní rozhodnutí o umístění staveb na pozemcích. 
 

A.12 VYMEZENÍ STAVEB NEZPŮSOBILÝCH PRO ZKRÁCENÉ STAVEBNÍ ŘÍZENÍ 
PODLE  § 117 ODST. 1 STAVEBNÍHO ZÁKONA. 

Nebyly vymezeny. 
 

A.13 ÚDAJE O POČTU LISTŮ ÚZEMNÍ STUDIE A POČTU VÝKRESŮ GRAFICKÉ 
ČÁSTI. 

Počet listů textové části řešení – 16 + příloha, počet výkresů – 7. 
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B ODŮVODNĚNÍ RP MPZ 

B.1 ÚDAJE O ZPŮSOBU POŘÍZENÍ REGULAČNÍHO PLÁNU 
Zakázka, jejíž předmětem je „Změna č.1 a aktualizace regulačního plánu městské památkové zóny 
Chrudim“, byla zadána Městem Chrudim firmě Atelier URBI spol. s r.o. Brno. Změna je řešena na 
základě zadání, schváleného dne............... Zadáno bylo 35 dílčích změn, z toho 4 byly při 
projednávání zadání vypuštěny. 

Úkolem zhotovitele dokumentace je řešit změnu č. 1 vč. prověření variant řešení dílčích změn 
v rozpracovanosti, případně převzít řešení z projektů a koncepcí předaných pořizovatelem 
dokumentace. Dále je potřeba stávající RP aktualizovat v souladu s územně analytickými podklady 
(aktualizovat limity využití území vč. stávajících inženýrských sítí) a zapracovat již provedenou část 
dopravního řešení. Změnu č. 1 řešit v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb. a vyhláškami 500/2006 
Sb. a 501/2006 Sb.v platném znění. 

B.1.1 Mapové podklady 

Podkladem pro řešení byla: 

• digitalizovaná mapa katastru nemovitostí, poskytnutá zadavatelem pro řešení nového 
územního plánu města (mapový podklad použitý v RP MPZ byl touto mapou nahrazen, 

• mapový podklad v měř. 1 . 1000 z platného RP MPZ, 

• aktualizované ÚAP, předané pořizovatelem dokumentace k řešení ÚP města. 

Výškopis není v platném RP MPZ zobrazen. 

B.1.2 Nadřazená územně plánovací dokumentace 

Město Chrudim má schválený územní plán, který zpracoval Architektonický atelier Ing.arch. 
Rozehnal, & Vosmek v roce 1996, a celkem 18 změn schválených mezi lety 1998 – 2008.  

V současné době je rozpracován nový územní plán (ve fázi návrhu), změny a aktualizace jsou 
s tímto územním plánem v souladu. 

B.1.3 Územně plánovací a územně technické podklady 

ORP Chrudim má zpracovány Územně analytické podklady z roku 2008, částečně aktualizované v r. 
2010. 

Ostatní podklady: 

• Klášterní zahrady v Chrudimi (dokumentace sloučená DZS +DPS), Projektil Architekti s.r.o., 
2007, 

• Studie využití letního kina, Atelier K2, 2008, 
• Urbanistická studie Tyršovo náměstí v Chrudimi, STAWICZ atelier ai5, 2004, 
• Most přes Chrudimku v Chrudimi,120-1-a-M 05. Ideová studie rehabilitace dvou mostů, Roman 

Koucký architektonická kancelář s.r.o., 2008. 

 

B.2 VYHODNOCENÍ KOORDINACE VYUŽÍVÁNÍ ŘEŠENÉ PLOCHY Z HLEDISKA 
ŠIRŠÍCH ÚZEMNÍCH VZTAHŮ, VČETNĚ SOULADU S ÚZEMNÍM PLÁNEM 

Řešené území je historickým jádrem města Chrudimě, které bylo vyhlášeno městskou památkovou 
zónou. 
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Historické jádro v ostrožní vyvýšené poloze v hradbách a jeho dominanty je nutno pohledově 
respektovat - nenarušit. Hlavní dominantou je chrám Nanebevzetí Panny Marie. Je nutno dodržovat 
drobné měřítko zástavby v poloze „pod hradbami“v území bezprostředně na historické jádro 
navazujícím (přestavbová území). Nepřipustit to, co bylo realizováno v 60. a 70. letech 20. století 
přestavbou Kateřinského Předměstí (panelová sídliště). 

Z dopravního hlediska je mottem řešení ÚP města vybudovat východní obchvat Chrudimi (přeložka 
silnice I/37) a severně města přeložit silnici I/17. Stávající přetížený úsek MKO v Masarykově 
náměstí tak bude významně odlehčen od tranzitní dopravy vč. křižovatky U Bídy. 

Vzhledem k MPZ je nutno hledat nový vjezd do historického jádra z prostoru ulice Dašické 
a Rubešovy. Je navrženo napojení novu rampou do ul. Na Valech s možností postupného 
vybudování více kapacitních parkovišť poblíž vyústění rampy. Návrh, že by z tohoto prostoru byl 
provoz přes Resselovo nám. ve směru na ulici Širokou zjednosměrněn byl aktualizací RP MPZ 
opuštěn (zakreslena současná úprava Resselovy ulice a okružní křižovatky U Bídy. 
 

B.3 ÚDAJE O SPLNĚNÍ ZADÁNÍ 
Zadání regulačního plánu MPZ Chrudim je v zásadě respektováno, včetně připomínek dotčených 
organizací. 

Zadání bylo splněno s následujícími odchylkami: 

• dílčí změna č.2 – zástavba dvorů v zázemí stávající zástavby Masarykova náměstí (na místech 
doložené zástavby v minulosti) byla řešena včetně nového sjízdného chodníku, obsluhujícího 
navrhované objekty ze severní strany. Tím se dvory uvolní od statické dopravy a prostor může 
být zpřístupněn veřejnosti formou pasáží. V objektech lze dle zájmu vlastníků nemovitostí 
situovat malé obchodní jednotky, služby a skýtá možnost klidného posezení, 

• dílčí změna č.4 - lávku z ulice Pobřežní k hotelu Bída je navrženo vypustit a nahradit ji 
vysunutou vyhlídkou zakončující ulici Pobřežní. Důvodem je mimořádně působivý pohled 
z mostu v ulici Široké směrem k ústí ulice Pobřežní na chrudimské „Benátky“. Lávkou by byl 
pohled znehodnocen a další lávka v tomto prostoru – v těsné blízkosti stávajícího mostu, který 
má být navíc sám rozšířen pro pěší – nebyla shledána jako žádoucí, 

• dílčí změna č.7 – přemostění Chrudimky u Musea je vzhledem k dopravní situaci v ulici 
Poděbradově navrženo pouze pro pěší, parkoviště bude nadále přístupné z ulice Lázeňské, 

• dílčí změna č.12 - výstavba na pozemku 1/1 KÚ Chrudim nebyla vzhledem k současnému stavu 
objektů navržena, 

• dílčí změna č.14 – území nebude zastavěno, dle zpracovávaného ÚP jde o nezastavitelnou 
plochu nivy Chrudimky, s potřebou doplnění zeleně, 

• dílčí změna č.16 – dopravní řešení urbanistické studie Tyršova náměstí bylo upraveno (viz 
kapitola A.3.2 Dopravní řešení, 

• dílčí změna č.18 – dostavba proluky nebyla shledána jako racionální, finanční a technická 
náročnost by přesáhla hodnotu a význam vytvořených bytových prostorů, je navržena úprava 
fasád štítů domů a snížení hmoty komína, 

• dílčí změna č.20 – podlažnost byla stanovena na II+P s ohledem na stávající okolní zástavbu, 

• dílčí změna č.23 – požadavek na výstavbu objektu pro bydlení nemohl být akceptován, prostor 
není pro výstavbu vhodný – parcela je malá, okolní zástavba je příliš hustá, navíc jde o prudký 
svah se špatnou dopravní dostupností, pohledově exponovaný (novostavba by mohla 
pohledově rušit), 

• dílčí změna č.29 – objekt SC omezen z II.+P na I.+P. 
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B.4 KOMPLEXNÍ ZDŮVODNĚNÍ ŘEŠENÍ, VČETNĚ ZDŮVODNĚNÍ NAVRŽENÉ 
URBANISTICKÉ KONCEPCE 

B.4.1 Urbanistická koncepce 

Změnou č. 1 RP MPZ nebyla urbanistická koncepce řešení RP MPZ zásadně dotčena. Veškeré 
principy řešení byly respektovány. 

• Chrudim potřebuje získat zejména na severní části hradebního obvodu dílčí subdominanty, 
které budou vnímány m.j. z ul. Dašické - nový příjezd do města - a také z dálkových pohledů 
z budoucího obchvatu města I/37. Návrhem doplnění subdominant nesmí být nikterak dotčena 
dominanta chrámu Nanebevzetí Panny Marie. 

• Topolská a Rubešova ulice - část MKO - umožňují vnímat velmi významné partie SV části 
hranice historického jádra města. Nově navržený vjezd do historického jádra v návaznosti na 
nový příjezd do města Dašickou ulicí vhodně dotváří biokoridor podél řeky Chrudimky, který je 
třeba citlivě řešit. V přímé návaznosti na biokoridor je navržena rekonstrukce Kapucínské 
zahrady. Nová příjezdová rampa bude doplněna zelení a sochou - významný prvek drobné 
architektury - u vjezdu do historického jádra města. 

• Podél rekonstruovaných hradeb a opěrných zdí a parkánu severní části hradebního obvodu se 
nabízí vytvoření stezky pro pěší s umístěním mírně rozšířených vyhlídkových míst. To souvisí 
s návrhem nezahušťovat zástavbu v prostoru severně ulice Na Valech (dle zadané dílčí změny 
č. 14), nepovolit zde výstavbu dalších rodinných domů. 

• Novou kompoziční dominantou (ne ve smyslu výškovém) je dostavba prostoru mezi ul. 
Hálkovou a Svěchyňovou. Dostavba proluky o max. výšce tři nadzemní podlaží je možná. 
Využití pro byty a pro občanskou vybavenost podporující cestovní ruch využívající jedinečný 
výhled. 

• Chrudimská nábřeží vyžadují cílevědomé vytváření těchto míst jako “promenádních“ městských 
prostor. Dořešit je třeba zeleň v souladu s urbanistickou koncepcí ÚP a sice, že “ŘEKA 
CHRUDIMKA TVOŘÍ EKOLOGICKOU, ZELENOU PÁTEŘ ÚZEMÍ.“ Je třeba rehabilitovat park za 
divadlem (kolize s dílčí změnou č. 29, kterou je třeba znovu zvážit), nábřeží mezi ulicí 
Radoušovou a divadlem Karla Pippicha a prostor letního kina za muzeem, kde je navržen 
prostor pro veřejné parkování s návazností na park s realizací pobřežní promenády 
a zachováním břehové zeleně. Nedílnou součástí návrhu Chrudimských nábřeží budou 
protipovodňová opatření. 

• Historická komunikace ŠIROKÉ ULICE svým dynamickým reliéfem a měkkou linií stoupající od 
řeky Chrudimky k Resselovu náměstí skýtá velmi příjemný a ve výrazech budov Komerční 
banky a muzea stylově kontrastní a přesto plně estetický panoramatický pohled. Navíc je 
umocňován zdařilou rekonstrukcí galerie soch na parapetní stěně sledující vozovku na svahu 
nad náhonem. Návrhem dostavby nároží Široké a Poděbradovy ulice bude vstup do historické 
části města dokomponován. V sousedství banky lze akceptovat zcela soudobou stavbu, na 
kterou by měla být zadána architektonická soutěž. 

• Obdobným a již jen v minimu měst dochovaným urbanisticky velkoryse pojatým prostorem je 
současné MASARYKOVO NÁMĚSTÍ, které plně náleží do MPZ. Velmi vyrovnaná hladina 
dvoupodlažní zástavby neoplývá mimořádnými staršími objekty (gotika, renesance, baroko), 
ale má velmi příjemné měřítko. Návrh změny č. 1 prověřuje možnost zprůchodnění území přes 
dvorní trakty zástavby mezi Masarykovým náměstím a sídlištěm Leguma s možností částečné 
dopravní obsluhy objektů novou komunikací od severu (napojenou na místní komunikaci 
v sídlišti a ulici Pardubickou). Došlo by tak k uvolnění dvorních traktů od statické dopravy a 
v případě zájmu soukromých investorů by vznikly atraktivní vnitroblokové prostory propojené 
průchody. Prostor kolem okružní křižovatky před hotelem Bohemia byl z RP MPZ změnou č. 1 
vypuštěn. 
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B.4.2 Podmínky pro využití území 

V souladu s platnou legislativou bylo řešení RP MPZ ve změně č. 1 rozděleno na řešení 
a odůvodnění RP. 

V řešení Změny č. 1 RP MPZ jsou převzaty prostorové regulativy z platného RP MPZ, pro 
navrhovanou dostavbu objektů v rozsahu změny č. 1 jsou regulativy nově stanoveny v podrobnosti 
měřítka 1 . 1000 – viz Hlavní výkres a bod A.4 této zprávy. 

Dále jsou do Koordinačního výkresu odůvodnění Změny č. 1 RP MPZ převzaty pozemky s rozdílným 
způsobem využití - dle RP MPZ funkční plochy. Po schválení rozpracovaného ÚP města Chrudim 
budou v území RP MPZ platit regulativy dané novým územním plánem. 

Pro srovnání uvádíme: 

Funkční plochy dle RP MPZ plochy s rozdílným způsobem využití dle ÚP 

Bčv čisté obytné území vícepodlažní BH bydlení hromadné v bytových domech 

Bčn čisté obytné území nízkopodlažní BI bydlení individuální v RD městské a příměstské 

Sov území smíšené nebytové – občanská vybavenost OV veřejná občanská vybavenost 

 OM občanské vybavení - malá komerční zařízení 

Vs území výrobních služeb a skladů VD drobná a řemeslná výroba 

R území rekreace a sportu OS občanské vybavení – tělovýchovná a sportovní zařízení 

bez kódu plochy veřejných prostranství PV plochy veřejných prostranství 

Bm obytné území městské s integrovanou OV SC plochy smíšené obytné – centrální 

G garáže DS doprava silniční 

Zv zeleň veřejně přístupná ZV zeleň na veřejných prostranstvích 

Zs zeleň s omezeným přístupem ZS zeleň soukromá a vyhrazená 

V vodní toky a plochy  VV plochy vodní a vodohospodářské 

Podmínky pro využití území dle výše uvedených funkcí v RP MPZ a v novém ÚP 
Chrudimě nejsou zcela identické. Lze však konstatovat, že Změna č. 1 RP MPZ neřeší dostavbu 
území v rozporu s rozpracovaným ÚP. 

Pro zajištění shody obou dokumentací i pro zjednodušení a zpřehlednění grafiky RP bude nutno 
zadat zpracování nového RP. Úprava RP MPZ (zejména vymezení funkčních ploch tak, aby 
odpovídaly vyhlášce č. 501 o obecných požadavcích na využívání území) není v rámci řešení změny 
dle metodického sdělení odboru územního plánování MMR možná. 

V rámci Změny č. 1 RP MPZ byla provedena aktualizace RP MPZ tam, kde již bylo realizováno 
dopravní řešení ve veřejném prostrou (ulice Široká, Pobřežní, Radoušova) a to dle skutečného 
provedení. Limity využití území byly aktualizovány dle nových územně analytických podkladů a jsou 
zakresleny v koordinačním výkrese. 
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Aktualizovaný seznam památkově chráněných objektů v řešeném území: 

r. č. ÚSKP název památky po GA lokalizace parcelní 
číslo 

kulturní 
památ- 
kou od 

Chrudim 
36413/6-789 kostel Nanebevzetí P. Marie Resselovo nám., 

Chrudim 
173 3.5.1958 

20808/6-791 kostel sv. Kateřiny Husova ul., Chrudim 421 3.5.1958 
45733/6-790 areál kostela sv. Michala Tyršovo nám., 

Zieglerovy sady, 
Chrudim 

 3.5.1958 

790/1 kostel Tyršovo nám., Chrudim 673  
790/2 socha sv. Antonína r.1997 přemístěno do 

Široké ul., Chrudim (viz. 
68635/6-4694) 

518/1  

790/3 socha sv. Jana Nepomuckého r.1997 přemístěno do 
Široké ul., Chrudim (viz. 
68636/6-4695) 

518/1  

790/4 socha Piety r.1997 přemístěno do 
Široké ul., Chrudim (viz. 
68637/6-4696) 

518/1  

790/5 socha sv. Vojtěcha r.1997 přemístěno do 
Široké ul., Chrudim (viz. 
68638/6-4697) 

518/1  

790/6 socha sv. Václava r.1997 přemístěno do 
Široké ul., Chrudim (viz. 
68639/6-4698) 

518/1  

790/7 socha Ecce Homo (viz. 68633/6-784) 518/1  
790/8 socha Mater Dolorosa (viz. 68633/6-784) 518/1  

68635/6-4694 socha sv. Antonína  
Paduánského 

Široká ul., Chrudim 2917/12 3.5.1958 

68636/6-4695 socha sv. Jana Nepomuckého Široká ul., Chrudim 2917/12 3.5.1958 
68637/6-4696 socha Pieta Široká ul., Chrudim 2917/12 3.5.1958 
68638/6-4697 socha sv. Vojtěcha Široká ul., Chrudim 2917/12 3.5.1958 
68639/6-4698 socha sv. Václava Široká ul., Chrudim 2917/12 3.5.1958 
68633/6-784 sochy Mater Dolorosa a Ecce  

Homo 
Zieglerovy sady, před 
kostelem sv. Michala (po 
přenesení) 

518/1 3.5.1958 

42134/6-792 kapucínský klášter s kostelem 
sv. Josefa 

Školní nám.11, Chrudim  3.5.1958 

792/1 kostel Školní nám., Chrudim 666/2  
792/1a socha sv. Josefa z r. 1702 Školní nám., Chrudim 666/2  
792/2 klášter Školní nám., Chrudim 666/1  

46977/6-731 městské opevnění Chrudim I  3.5.1958 
731/1 část opevnění „Na puši“ Žižkovo nám.104, 

Chrudim 
595/1, 
595/2 

 

731/2 „Pardubická“ fortna Fortenská, Chrudim 43/1  
731/3 opevnění Břetislavova, Žižkovo 

nám., Novoměstská 
V zadních 
traktech 
ulic: 
Hradební, 
Filištínská, 
Štěpánkov
a, 
Resselovo 
nám. 

 

731/4 bašta opevnění za zvláštní školou, Školní 
nám., Chrudim 

184  

27225/6-772 dvě slepé brány v parku u č.p.55, Masarykovo  3.5.1958 
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nám., Chrudim 
772/1 brána Masarykovo nám., 

Chrudim 
167/1  

772/2 brána Masarykovo nám., 
Chrudim 

167/1  

39254/6-733 stará radnice Resselovo nám.1, 
Chrudim 

1 3.5.1958 

36797/6-773 divadlo Karla Pippicha Československých 
partyzánů 6, Chrudim 

1936 3.5.1958 

46851/6-4549 státní banka nároží Široké a 
Masarykova nám., č.p. 
83, Chrudim 

238 3.5.1958 

28774/6-769 muzeum Široká 86, Chrudim 235 3.5.1958 
769a-c gotické portály v muzeu    

19500/6-768 společenský dům - Dům  
Osvěty 

Široká 85, Chrudim 236 3.5.1958 

35335/6-4688 městský dům tzv. Špalíček Koželužská 129, 
Chrudim 

541 3.5.1958 

47728/6-734 měšťanský dům Resselovo nám.5, 
Chrudim 

5 3.5.1958 

45753/6-4712 základní škola Školní nám.6, Chrudim 605 3.5.1958 
15353/6-4714 měšťanský dům Opletalova 15, Chrudim 668 3.5.1958 
31740/6-4772 měšťanský dům Filištínská 25, Chrudim 59 3.5.1958 
11941/6-6053 městský dům Filištínská 28, Chrudim 56 2.9.1998 
50531/6-6047 měšťanský dům Sladkovského 29, 

Chrudim 
682 2.7.1998 

24743/6-4804 hotel Bída Masarykovo nám.32, 
Chrudim 

317/1 3.5.1958 

30945/6-750 městský dům s fortnou, s  
omezením: bez přístavku 

Fortenská 43, Chrudim 43/1 3.5.1958 

32900/6-776 soud, z toho jen: gotický  
fragment 

Všehrdovo nám.46, 
Chrudim 

25/2 3.5.1958 

33614/6-771 městský dům tzv.  
Kuchyňkovský, též  
Wiesnerova vila 

Masarykovo nám.55, 
Chrudim 

322/1 3.5.1958 

33580/6-759 městský dům Školní nám.57, Chrudim 170 3.5.1958 
18592/6-735 měšťanský dům Resselovo nám.60, 

Chrudim 
174 3.5.1958 

17697/6-755 měšťanský dům Břetislavova 65, 
Chrudim 

177 3.5.1958 

37104/6-760 městský dům Pelcův Břetislavova 67, 
Chrudim 

168 3.5.1958 

12935/6-5908 měšťanský dům, z toho jen:  
hradební zeď 

Břetislavova 71, 
Chrudim 

163 8.2.1996 

25482/6-4713 měšťanský dům Břetislavova 72, 
Chrudim 

162 3.5.1958 

35109/6-757 měšťanský dům Bílka z  
Bilenbergu 

Břetislavova 73, 
Chrudim 

161 3.5.1958 

22025/6-758 měšťanský dům Mydlářovský Břetislavova 74, 
Chrudim 

160 3.5.1958 

27463/6-4548 měšťanský dům Břetislavova 75, 
Chrudim 

159 3.5.1958 

14549/6-736 měšťanský dům Rozvodovský Resselovo nám.76, 
Chrudim 

158 3.5.1958 

25610/6-4689 měšťanský dům Štěpánkova 83, Chrudim 151 3.5.1958 
26279/6-740 měšťanský dům Štěpánkova 84, Chrudim 150 3.5.1958 
20972/6-741 měšťanský dům Štěpánkova 85, Chrudim 149/1 3.5.1958 
37699/6-4690 měšťanský dům Štěpánkova 88, Chrudim 97 3.5.1958 
29592/6-744 měšťanský dům Štěpánkova 89, Chrudim 96/1 3.5.1958 
18470/6-745 měšťanský dům, s  

omezením: dům bez objektů  
Štěpánkova 90, Chrudim 95 3.5.1958 



Změna č.1 a aktualizace RP MPZ Chrudim Průvodní zpráva 

Atelier URBI, spol. s r.o. Chopinova 9, 623 00  Brno   23 

ve dvorním traktu 
30428/6-746 měšťanský dům, s  

omezením: bez objektu ve  
dvorním traktu 

Štěpánkova 91, Chrudim 94 3.5.1958 

44744/6-747 měšťanský dům Štěpánkova 92, Chrudim 93 3.5.1958 
33751/6-748 měšťanský dům, s  

omezením: bez dvorního  
traktu domu čp. 93 

Štěpánkova 93, Chrudim 92 3.5.1958 

21977/6-737 městský dům - Sochorad Štěpánkova 108, 
Resselovo nám., 
Chrudim 

147 3.5.1958 

30387/6-738 činžovní dům - Khomovský nároží Resselovo nám. a 
Široká 112, Chrudim 

144 3.5.1958 

46880/6-752 měšťanský dům Široká 114, Chrudim 139 3.5.1958 
24320/6-753 měšťanský dům - rodný dům  

Josefa Ressla s pamětní  
deskou 

Široká 124, Chrudim 73 3.5.1958 

35834/6-739 měšťanský dům - Beseda roh Kollárovy a 
Resselova nám.134, 
Chrudim 

38 3.5.1958 

13363/6-5580 činžovní dům Resselovo nám.135 37 23.9.1992 
19742/6-762 městský dům U vodárny 138, Chrudim 504/1 3.5.1958 
15423/6-751 městský dům roh Fortenská a 

Filištínská, č.p.139, 145, 
Chrudim 

34 3.5.1958 

23580/6-754 měšťanský dům Široká 141, Chrudim 138/1 3.5.1958 
33767/6-749 městský dům Štěpánkova 142, 

Chrudim 
138/2 3.5.1958 

16219/6-765 městský dům Koželužská 106, 
Chrudim 

540/1 3.5.1958 

100282 měšťanský dům Resselovo nám.2, 
Chrudim 

2 23.5.2003 

24231/6-783 socha sv. Jana Nepomuckého  
– sloup u Novoměstské kašny 

Žižkovo nám., Chrudim 2694/2 3.5.1958 

46300/6-787 sloup se sochou sv. Jana  
Nepomuckého 

ul. Na kopanici (poloha 
po přemístění) 

620 3.5.1958 

32920/6-781 sloup se sousoším Proměnění  
Páně - Morový sloup s kašnou 

Resselovo nám., 
Chrudim 

2664/1 3.5.1958 

781/1a sloup se sochou Boha Otce    
781/1b socha sv. Jana Nepomuckého    
781/1c socha sv. Vincence z Paula    
781/1d socha sv. Dominika    
781/1e socha sv. Aloisia    
781/2 kašna    

26104/6-785 soubor soch Havlíčkova ul., u mostu, 
Chrudim 

2677/3 3.5.1958 

785/1 socha sv. Václava    
785/2 socha sv. Jana Nepomuckého    

27412/6-777 pomník Viktorína Kornela ze 
Všehrd 

Všehrdovo nám., 
Chrudim 

2897 3.5.1958 

18770/6-778 pomník Jana Husa Školní nám., Chrudim 1824 3.5.1958 
24908/6-780 pomník Josefa Ressela Široká ul., Chrudim 2925 3.5.1958 
16557/6-782 kašna se sochami Chrudim 2694/2 3.5.1958 

782/1 kašna    
782/2 socha sv. Eustacha    
782/3 socha sv. Anny    
782/4 socha Panny Marie    
782/5 socha světce s přilbicí a  

řetězy 
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782/6 socha sv. Jiří    
782/7 socha sv. Jana Nepomuckého    
782/8 socha světce s knihou a  

kotvou (Antonín?) 
   

35501/6-763 vodárna U vodárny 111, Chrudim 586 3.5.1958 
 

Řešeným územím prochází hydrofilní větev regionální úrovně ÚSES - biokoridor 1343, jehož základ 
tvoří tok Chrudimky a přilehlá niva. Ta je ale v centru města silně přeměněná, zástavba často 
zasahuje až k řece, takže biokoridor je velmi omezen a v této části nedosahuje ani svých 
minimálních parametrů. Tvoří ho samotná řeka a její břehy. V některých místech ho mohou 
rozšiřovat nebo alespoň pozitivně ovlivňovat další plochy přírodní, či spíše přírodě blízké, například 
plochy zahrad (i když oplocení představuje jistou bariéru, ne však zcela neprostupnou) a veřejné 
zeleně (svahy nad náhonem, park v prostoru bývalého letního kina, park za divadlem). Pro plochy 
veřejné zeleně v těsné blízkosti biokoridoru z toho vyplývá potřeba preferovat přirozenou druhovou 
skladbu a omezit pěstování introdukovaných druhů, zvláště pak těch expanzivních, které by se 
mohly touto cestou snadno šířit i za hranice města. 

B.4.3 Dopravní infrastruktura 

Navrhovaná řešení 

V souladu s hlavními cíli návrhu, kterými jsou úprava komunikačního řešení nejatraktivnějších území 
historického jádra města a jeho bezprostředního okolí pro lepší organizaci dopravy a pro dopravu 
v klidu s aspektem vytvoření kvalitního veřejného prostoru, potlačení nežádoucích pohybů 
průjezdné dopravy územím MPZ, úprava v polohách zastávek VHD a úprava pěších tras, jsou 
navrhována následující řešení: 

Komunikační síť 

Navržena je změna v situování komunikace mezi Školním náměstím a Opletalovou ulicí. Poloměry 
komunikací v osách jsou min. 15 m. 

V té souvislosti je navržena i úprava křižovatek u Školního náměstí a u Tyršova náměstí. Křižovatka 
na Školním náměstí je tvarována tak, aby byl stavebně preferován směr Novoměstská – Opletalova 
a utlumen směr na Resselovo náměstí. 

Plochy pro parkování na severní straně ulice spojující Resselovo nám. se Školním náměstím jsou 
navrženy jako šikmá stání v celé délce od Školního náměstí po ulici Hradební, na jižní straně je 
navrženo parkování podélné. 

Vjezd na parkoviště severně od Tyršova náměstí je upraven jako výjezd na místo mimo vozovku, 
tedy přejezdem přes zvýšený chodník. 

Upraveno je i parkoviště na Tyršově náměstí i zaústění Tylova náměstí na hlavní komunikaci. 

Hromadná doprava 

Eliminováno je zajíždění autobusů na Resselovo náměstí. 

Pro pravidelný provoz autobusové dopravy je navržena komfortní dostatečně dlouhá zastávka mezi 
Školním a Tyršovým náměstím. Pro zastavování, případně i stání zájezdových autobusů je navržena 
zastávka i na protější straně. Obě zastávky jsou v zastávkových pruzích (zálivech), vybaveny by 
měly být zvýšenou nástupní hranou. 

Toto řešení je poplatné současnému vedení autobusové dopravy s jednosměrným průjezdem 
ulicemi Novoměstskou a Opletalovou. Zastávkový pruh na severní straně komunikace ale může 
v budoucnosti sloužit jako zastávka pravidelné dopravy, pokud by došlo ke změně organizace 
autobusové dopravy ve městě. Její optimalizaci s efektivním vedením linek v souvislosti s dalším 
rozvojem města lze očekávat. 

Pěší doprava 
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Na ulici Široké je navrhována nová lávka pro pěší paralelní se stávajícím silničním mostem 
s nedostatečně dimenzovanými chodníky. Chodník pro pěší je navrhován v souběhu 
s komunikacemi v křižovatce ulic Široká a Poděbradova v plné šíři min. 2,5 m. Průchod nově 
navrhovaným objektem by neměl suplovat chodník při vozovce. 

Zachování chodníku při vozovce (min. šíře 2,0m) je navrhováno i na protějším nároží ulice 
Pardubické a Masarykova náměstí v souvislosti s navrženou přestavbou nárožního objetu. 

Na ulici Pobřežní je navrženo ukončení ulice vyhlídkovou konzolou nad vodotečí (řekou 
Chrudimkou). 

Nová lávka přes Chrudimku je navržena u letního kina. 

Poznámka: 

Podkladem pro řešení byly následující dokumentace: 

Klášterní zahrady v Chrudimi (dokumentace sloučená DZS +DPS), Projektil Architekti s.r.o., 2007, 
Studie využití letního kina, Atelier K2, 2008, 
Urbanistická studie Tyršovo náměstí v Chrudimi, STAWICZ atelier ai5, 2004, 
Most přes Chrudimku v Chrudimi,120-1-a-M 05. Ideová studie rehabilitace dvou mostů, Roman 
Koucký architektonická kancelář s.r.o., 2008. 

B.4.4 Veřejná infrastruktura 

B.4.4.1 Vodní hospodářství 

Původní zásobování města vodou bylo provedeno ze staré vodárny na náhonu, kde čerpací stanice 
poháněná vodním kolem na spodní vodu, čerpala vodu do kašny na náměstí a do kláštera. Kvalita a 
ani množství nevyhovovalo, v roce 1885 byl vybudován vodovod z Kočí, později zde bylo 
prameniště rozšiřováno o další studny. V dalších letech byly realizovány vrty ve městě, 
v šedesátých letech byly posíleny zdroje v Markovicích a byla zahájena výstavba skupinového 
vodovodu Pardubice – Chrudim se zdroji v Podlažicích a upravovanou vodou z Křižanovické nádrže. 
V letech 1981  až 1986 byla realizována úpravna vody “Monaco“ o celkovém výkonu 350 l/s. 

Podmínky pro vymezená ochranná pásma: 

Ochranná pásma vznikají ze zákona pro jednotlivé sítě infrastruktury. Umístění sítí, jejich vzájemná 
poloha a odstup od konstrukcí bude splňovat podmínky normové hodnoty stanovené v právních 
předpisech. 

Ochranné pásmo plynovodu je v zastavěném území 1m. 
Ochranné pásmo vodovodu je 1,5m  
Ochranné pásmo kanalizace je 1,5m. 
Stávající omezující limity využití území: 

B.4.4.2 Energetika 

OP VN a VVN: 

Vzdálenost se vždy počítá od kolmého průmětu krajního vodiče. 

 vedení vybudovaná 
do 31.12.1994 

vedení budovaná 
po 1.1.1995 

22 kV 10 m 7 m 
110 kV 15 m 12 m 

Pro vedení budovaná po 1. 1. 2001 platí následující hodnoty: 

u napětí nad 1 kV a do 35 kV včetně  
• pro vodiče bez izolace 7 m 
• pro vodiče s izolací základní 2 m 
• pro závěsná kabelová a podzemní kabelová vedení 1 m 
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u napětí nad 35 kV do 110 kV včetně 12 m 
u zařízení vlastní telekomunikační sítě držitele licence, 1 m 

Ochranné pásmo elektrických stanic je vymezeno svislými rovinami vedenými ve 
vodorovné vzdálenosti: 
• u venkovních elektrických stanic a dále stanic s napětím větším než 52 kV v budovách 20 m od 

oplocení či vnějšího líce obvodového zdiva, 
• u stožárových elektrických stanic s převodem napětí nad 1 kV a menším než 52 kV na úroveň 

nízkého napětí 7 m, 
• u kompaktních a zděných elektrických stanic s převodem napětí nad 1 kV a menším než 52 kV 

na úroveň nízkého napětí 2 m, 
• u vestavných elektrických stanic 1m od obestavění. 
 

B.5 INFORMACE O VÝSLEDCÍCH POSUZOVÁNÍ VLIVŮ NA ŽIVOTNÍ 

PROSTŘEDÍ 

Posouzení vlivů na životní prostředí nebylo vzhledem k charakteru a rozsahu dokumentace 
požadováno. 
 

B.6 VYHODNOCENÍ PŘEDPOKLÁDANÝCH DŮSLEDKŮ NAVRHOVANÉHO 

ŘEŠENÍ NA ZEMĚDĚLSKÝ PŮDNÍ FOND A POZEMKY URČENÉ K PLNĚNÍ 
FUNKCE LESA, 

Nebylo nutno řešit. 
 

B.7 VYHODNOCENÍ SOULADU SE STAVEBNÍM ZÁKONEM, OBECNÝMI 

POŽADAVKY NA VYUŽÍVÁNÍ ÚZEMÍ, S CÍLI A ÚKOLY ÚZEMNÍHO 
PLÁNOVÁNÍ 

Navržené řešení je v souladu se stavebním zákonem i navazujícími předpisy a úkoly územního 
plánovaní. 
 

B.8 VYHODNOCENÍ SOULADU SE STANOVISKY DOTČENÝCH ORGÁNŮ 

Bude doplněno po projednání. 


