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1. údaje o způsobu pořízení urbanistické studie 

Urbanistická studie je pořizována Magistrátem města Prostějova, Oddělením územního plánování. 

Důvodem pro pořízení studie je vymezení nových návrhových ploch smíšených obytných v územním 

plánu obce Čelčice určených zejména pro rodinné bydlení. V těchto plochách není ÚP navržena 

podrobná koncepce bydlení ani dopravní a technické infrastruktury. Cílem ÚS je vymezení veřejných 

prostranství, stanovení parcelace pozemků, umístění RD na pozemku, stanovení stavební a uliční čáry 

a základních jednotících parametrů nové zástavby. 

Požadavek na zpracování ÚS je stanoven v ÚP Čelčice vydaném v roce 2014. 

2. vyhodnocení koordinace využívání řešené plochy z hlediska širších územních 

vztahů, soulad s územním plánem 

V platném územním plánu je řešené území vymezeno převážně jako zastavitelná plocha Z04, rozdílný 

způsob využití: plochy smíšené obytné – venkovské (SV). Část území (pás při severovýchodním okraji) je 

vymezena jako zastavitelná plocha Z14, rozdílný způsob využití: plochy zeleně – ochranná a izolační (ZO). 

Územní studie platný územní plán respektuje a zpřesňuje. 

3. údaje o splnění zadání územní studie 

Zadání Územní studie Čelčice – Zahrady (X02) je respektováno. 

4. komplexní zdůvodnění řešení, včetně zdůvodnění navržené urbanistické 

koncepce 

Řešené území o rozloze cca 1,23 ha se nachází v severovýchodní části obce Čelčice, není zastavěno, 

v současnosti je využíváno jako samozásobitelské zahrady a drobná pole. Řešené území je rovinaté 

(výškový rozdíl mezi nejvyšším a nejnižším bodem je cca 1,5 m) na jihozápadním okraji navazuje na 

stávající zástavbu rodinných domů, na severozápadě na areál bývalého zemědělského družstva a na 

východě na pole. Viz vymezení v grafické části. 

Je navrženo 9 rodinných domů, velikosti pozemků pro RD se pohybují v rozmezí od 330,8 m
2
 do 

1643,4 m
2
 (průměrně 1163,5 m

2
). 

hlavní cíle územní studie 

•  stanovení požadavků na umístění a prostorové uspořádání staveb; 

•  vymezení pozemků bydlení v rodinných domech; 

•  uspořádání dopravní a technické infrastruktury včetně vedení tras pro pěší; 

•  vymezení ploch veřejné a izolační zeleně. 

4.1. urbanistická koncepce 

V průběhu projekčních prací bylo prověřováno velké množství variant, zejména: 

•  možnost rozdělení pozemků v delším směru a vznik další ulice s jednostrannou zástavbou na 

severovýchodním okraji řešeného území (podél pozemku parc. č. 1020), s podvariantami 

ukončení ulice obratištěm, nebo zaokruhováním – propojením na ulici na pozemku parc. č. 

414/1; 

•  možnost orientace zástavby rovnoběžně s uliční čárou s podvariantami řešení problémů úzkých 

pozemků návrhem dvojdomků a volně stojících domů s kompletní přeparcelací lokality. 
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informativní přehled prověřovaných variant 

obr. 1 – volně stojící domy rovnoběžně se stavební čárou – při dodržení požadavku na odstupy staveb od 

hranic pozemků a mezi sebou navzájem a požadavku na orientaci hlavní stavby rovnoběžně s uliční čarou 

(okapová orientace) vychází v přední ulici při stávající parcelaci půdorysy domů příliš malé 

 

obr. 2 – volně stojící domy se vzájemnými odstupy 7 m – předpokladem je kompletní přeparcelace 
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obr. 3 – volně stojící domy se vzájemným odstupem 5 m (2 m minimální odstup od hranice pozemku na 

jedné straně + 3 m odstup od hranice pozemku umožňující průjezd na zahradu), bez možnosti oken ve 

štítových stěnách 

 

obr. 4 – dvojdomy se vzájemnými odstupy min. 7 m 

 

 

Výsledné řešení vzešlo z jednání se zástupci obce a vlastníky pozemků. Řešení urbanistické struktury je 

ovlivněno zejména požadavkem vlastníků pozemků maximálně respektovat stávající parcelaci. Úzké 

pozemky při dodržení zákonem požadovaných odstupových vzdáleností od hranic pozemků a sousedních 

staveb vyžadují natočení staveb tak, aby kolem staveb nevznikaly nevyužitelné trojúhelníkové 

a lichoběžníkové plochy, tj. kolmo k vzájemným hranicím parcel. Optické působení „zazubení“ uliční 

fronty je potlačeno navrženým stromořadím. 

Cílem bylo vytvořit atraktivní obytné prostředí s veřejnými prostory příjemnými pro pobyt obyvatel. Na 

pozemku parc. č. 181/10 se předpokládá vznik pobytového veřejného prostoru, např. dětského hřiště. 

Na severovýchodním konci zahrad je v souladu s územním plánem navržena výsadba izolační zeleně, 

která má plnit funkci měkkého přechodu mezi zastavěnou částí obce a volnou krajinou. Mělo by se 
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jednat mix místně původních velkokorunných i ovocných stromů a keřů. Pás izolační zeleně může být 

součástí oplocených zahrad RD. 

Předpokládaný příčný profil ulice je zobrazen v kap. 4.4 „koncepce dopravní infrastruktury“ na obr. 5, 

str. 15. 

4.2. podmínky prostorového uspořádání 

Územní studie stanovuje podmínky prostorového uspořádání, blíže specifikuje správné a nesprávné 

řešení. Podmínky vychází z charakteru tradiční zástavby hanáckého venkova dochované i v Čelčicích 

a snahy tento charakter nenarušit nevhodnými globalizačními novotvary. 

půdorysný tvar hlavní stavby 

správně 

+ obdélník 

+ tvar písmene „L“ 

nesprávně 

× čtverec, obdélník blízký čtverci 

× nepravidelné čtyřúhelníky (lichoběžník apod.) 

× trojúhelník, pětiúhelník, šestiúhelník a další x-úhelníky pravidelné i nepravidelné 

× kruh, elipsa, ovál 

× půdorys s přidanými či vybranými prvky (arkýře, věžičky apod.) 

× kříž, hvězdice 

× nepravidelné tvary a kombinace předchozích možností 

 

Pro tradiční zástavbu hanácké vesnice jsou typické půdorysné tvary písmen „L“ a „U“ a obdélníkové 

tvary. Jiné typy staveb zde působí nepůvodně a rušivě. S ohledem na šířky pozemků v řešeném území 

není vhodný ani půdorys ve tvaru písmene „U“. 

umístění hlavní stavby na pozemku 

správně 

+ delší strana stavby je souběžná s uliční čárou (okapová orientace) a současně jeden roh stavby leží na 

uliční čáře 

nesprávně 

× delší strana stavby je kolmo k uliční čáře (štítová orientace) 

× stavba leží mimo uliční čáru 
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odůvodnění 

Pro tradiční zástavbu hanácké vesnice je typické užívání okapové orientace staveb. Jiné orientace staveb 

zde působí nepůvodně a rušivě. 

poznámka 

Orientace hřebene sedlových střech vyznačená v grafické části určuje pouze orientaci hřebene, nikoli 

jeho přesnou polohu, která se může lišit v závislosti na skutečné hloubce jednotlivých domů. 

Postup umístění hlavní stavby obdélníkového tvaru na pozemku: 

RD č. 1 – 7: 

1) Severozápadní stěnu domu umístit 2 m od severozápadní hranice pozemku. 

2) Jižní roh domu umístit na stavební čáru. 

3) Jihovýchodní stěnu domu umístit minimálně 5 m od jihovýchodní hranice pozemku. 

Dále musí být dodrženo pravidlo, že stěna souběžná s uliční čarou bude delší než stěna k ní kolmá 

(okapová orientace). 

RD č. 9: 

1) Jihovýchodní stěnu domu umístit minimálně 2 m od jihovýchodní hranice pozemku. 

2) Severní roh domu umístit na stavební čáru. 

3) Severozápadní stěnu domu umístit minimálně 2 m od severozápadní hranice pozemku. 

Dále musí být dodrženo pravidlo, že stěna souběžná s uliční čarou bude delší než stěna k ní kolmá 

(okapová orientace). 

RD č. 8: 

1) Jihovýchodní stěnu domu umístit minimálně 7 m od RD č. 9. 

2) Severní roh domu umístit na stavební čáru. 

Dále musí být dodrženo pravidlo, že stěna souběžná s uliční čarou bude delší než stěna k ní kolmá 

(okapová orientace). 

 

V případě potřeby je možné základní obdélníkový půdorys domu zvětšit do tvaru písmene „L“ (viz 

grafická část). V takovém případě je nutné dodržet tyto zásady tak, aby si dům při pohledu z ulice 

zachoval okapovou orientaci: 

1) Zastřešení části přiléhající k ulici sedlovou střechou se štíty a okapovou orientací. 

2) Hřeben sedlové střechy nad části přiléhající k ulici bude výše než hřeben střechy nad částí rozšiřující 

objekt do zahrady. 
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podlažnost 

správně 

+ jedno standardní nadzemní podlaží + podkroví v sedlové střeše (obytné i neobytné) 

nesprávně 

× jedno standardní podlaží s plochou střechou 

× dvě standardní podlaží s plochou střechou 

odůvodnění 

Podlažnost je primárně dána „podmínkami prostorového uspořádání“ stanovenými v územním plánu 

obce, kde je stanovena „max. výšková hladina“ 8 m. 

tvar a sklon (příčný profil) střechy 

správně 

+ sedlová se sklonem 40 – 45° 

nesprávně 

× sedlová se sklonem nad 45° (= strmá) 

× sedlová se sklonem do 40° 

× plochá 

× pultová 

× nesouměrná sedlová 

× mansardová 

× falešná mansardová 

× věžová 

× zubová 

× pilová 

× válcová 

 

odůvodnění 

Pro tradiční zástavbu hanácké vesnice je typické užívání sedlové střechy se sklonem cca 40 – 45°. Jiné 

typy a sklony střech zde působí nepůvodně a rušivě. 
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typ střechy u štítu 

správně 

+ sedlová se štítem na kratší straně 

nesprávně 

× sedlová se štítem na delší straně 

× polovalbová 

× valbová 

× stanová 

 

osvětlení podkroví 

správně 

+ střešní okna (v rovině střešní roviny) 

nesprávně 

× vikýře nebo obdobné prvky, které velikostí nebo počtem dominující střeše a potlačují vnímaní siluety 

střešní roviny 

 

zásady umístění doprovodných staveb na pozemku 

● doprovodné stavby umisťovat přednostně do zadních částí zahrad tak nenarušovaly pohledy z ulice 

● dodržet obecně platné požadavky na odstupy staveb od hranic pozemku 

oplocení mezi předzahrádkami a veřejným prostorem 

správně 

+ maximální výška 1 m 

oplocení mezi zahradami a veřejným prostorem 

správně 

+ maximální výška 1,8 m 

stromořadí v uličním prostoru, izolační zeleň na konci pozemků 

správně 

+ místně původní listnaté stromy, včetně ovocných stromů 



Územní studie Čelčice – Zahrady (X02) 

14 

nesprávně 

× jehličnaté a jiné nepůvodní stromy, zejména túje 

veřejné prostory 

správně 

+ sdílený prostor pro pohyb pěších, cyklistů a automobilů, hry dětí a pro pobyt ve veřejném prostoru 

+ při volbě materiálu a řešení detailů zachovat venkovský charakter 

nesprávně 

× segregace pěšího a automobilového provozu 

× vnášení městských prvků a detailů (betonová zámková dlažba, zejména výrazně barevná; zvýšené 

chodníky; výškové oddělení vozovky od navazujících trávníků betonovými obrubníky…) 

vjezdy na pozemky, přístupové chodníky 

Vjezdy na pozemky nejsou stanoveny závazně, v případě potřeby je lze řešit odlišně (užší / na jiném 

místě v případě umístění garáže v rámci RD apod.). 

Přístupové chodníky z vozovky ke vchodům RD nejsou řešeny. Jejich umístění vyplyne z dispozice 

jednotlivých domů a umístění hlavních vstupů. 

4.3. výměry navržených pozemků 

číslo pozemku výměra [m
2
] 

1 1322,8 

2 1430,6 

3 1279,2 

4 1512,3 

5 1229,3 

6 1263,5 

7 1643,4 

8 460,0 

9 330,8 

pozemky pro RD celkem 10471,9 

4.4. koncepce dopravní infrastruktury 

nemotorová doprava 

Pěší a cyklistická doprava má zásadní vliv na charakter lokality. Dobré podmínky pro pěší a cyklisty 

vytváří předpoklady pro formování komunity a vznik kvalitního obytného prostředí. 

Ulice v řešeném území jsou navrženy jako místní komunikace s převahou pobytové funkce s přímou 

obsluhou staveb, ve které je umožněn pohyb chodců, cyklistů a motorových vozidel a her dětí ve 

společném prostoru za stanovených podmínek provozu podle zvláštních předpisů. Integrování různých 

druhů dopravy bez jejich vzájemné segregace (chodník / cyklostezka / silnice) nahrává vzájemné 

ohleduplnosti a tím i obyvatelnosti uličního prostoru. 
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veřejná doprava 

Řešené území není přímo obsluhováno veřejnou dopravou. Vlaková zastávka „Čelčice“ i autobusové 

zastávky „Čelčice“ a „Čelčice, žel.st.“ jsou umístěny cca 600 m jihozápadně. 

silniční doprava 

Dopravní řešení lokality vychází ze stávajícího stavu – navrhované místní komunikace jsou vedeny ve 

stopách dnešní místní komunikace (na pozemku 414/1) a cesty na pozemcích 1011, 1014, 1018 a 1019 

(komunikace formálně neexistuje). Místní komunikace jsou navrženy ve funkční skupině D1 (komunikace 

se smíšeným provozem) – obytná zóna s převahou pobytové funkce s přímou obsluhou staveb, ve které 

je umožněn pohyb chodců, cyklistů a motorových vozidel a her dětí ve společném prostoru za 

stanovených podmínek provozu podle zvláštních předpisů. 

Stavební uspořádání místních komunikací bez segregace různých druhů dopravy tak nahrává vzájemné 

ohleduplnosti a tím i obyvatelnosti uličního prostoru. Konkrétní návrh uspořádání uličního prostoru 

bude součástí podrobnější dokumentace. Stavební řešení musí umožňovat pohyb vozidel dopravní 

obsluhy (vozidla hasičského sboru, odvoz odpadků, stěhování) a možnost bezpečného míjení vozidla 

s chodcem. V každém místě obytné zóny musí být zaručen minimální průjezdný prostor šířky 3,50 m 

a výšky 4,20 m. 

statická doprava 

Dle ČSN 736110 Projektování místních komunikací musí být odstavná a parkovací stání u nových staveb 

řešena jako součást stavby nebo jako neoddělitelná část stavby a umístěna na pozemku stavby. Na 

veřejných prostranstvích jsou navržena 2 parkovací stání pro návštěvy (u dětského hřiště). Předpokládá 

se, že návštěvy budou parkovat zejména na vjezdech k jednotlivým rodinným domům. 

obr. 5 – předpokládaný uliční profil 
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4.5. koncepce technické infrastruktury 

4.5.1. zásobování vodou 

Pitná voda pro zásobení předmětné lokality bude odebírána z vodovodního systému obce. Lokalita bude 

napojena na vodovodní řad procházející v jižní části řešeného území. Vzhledem k uspořádání obslužné 

komunikace je navržena částečná přeložka vodovodního řadu tak, aby byl mimo zpevněný povrch. 

Navržená přeložka vodovodního řadu bude zaokruhována na stávající vodovody procházející východně 

od řešeného území. 

potřeba vody: 

Vzhledem k předpokládanému vývoji a v souladu se směrnými čísly roční potřeby dle vyhlášky 

č. 120/2011 Sb. uvažujeme specifickou potřebu vody pro obyvatelstvo hodnotou qo = 120 l/(os.d) včetně 

vybavenosti a drobného podnikání 

•  specifická potřeba vody:   120 l/ob.den 

•  koeficient denní nerovnoměrnosti  1,5 

•  předpokládaný počet obyvatel  30 max. hodnota 

•  Qp = 30 × 0,120 = 3,6 m
3
/d 

•  Qm = 3,6 × 1,5 = 5,4 m
3
/d = 0,06 l/s 

Potřeba akumulace: 

•  A = (0,6 až 1,0) Qm = cca 3 až 5 m
3
 

Vodovodní řad bude vybaven pro odběr vody pro hasební účely nadzemním hydrantem, také dimenze 

stávajících a navržených řadů umožňuje dostatečný odběr pro požární potřebu (min. DN 80). 

Vlastní objekt vodovodu je navržen z potrubí z tvárné litiny (případně plastů – na základě požadavku 

budoucího provozovatele) DN 100. 

4.5.2. odkanalizování a čištění odpadních vod 

širší vztahy: 

V Čelčicích je vybudovaná pouze dešťová kanalizace zaústěná do místních vodotečí. 

řešené území: 

systém kanalizace: 

Kanalizace v řešeném území je řešena jako oddílná, splaškové vody z objektů jsou odváděny navrženou 

splaškovou kanalizací do navržené čistírny odpadních vod. Dešťové vody budou rovněž odváděny 

navrženou dešťovou kanalizací do stávající dešťové kanalizace a dále do místního recipientu (vodní tok 

Okenná). 

dešťové vody z extravilánu: 

Vzhledem k umístění řešeného území je možno konstatovat, že extravilánové vody nebudou ovlivňovat 

stokovou síť. 

dešťové vody z řešeného území: 

Dešťové vody z objektů, komunikací a zpevněných ploch budou odváděny navrženou dešťovou 

kanalizací do místního recipientu – Okenná. 

Dešťové vody v celé lokalitě je nutno minimalizovat – řešit hospodaření s dešťovou vodou dle platné 

legislativy (uvádět do vsaku, kumulovat v retenčních nádrží umístěných u jednotlivých rodinných domů, 
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s možným následným využitím jako užitková voda, s napojením na dešťovou kanalizaci a odvodem do 

recipientu). 

O možnosti zasakování bude rozhodnuto podrobnější dokumentací na základě hydrogeologického 

posudku. 

splaškové vody: 

budou odváděny navrženou splaškovou kanalizací, která bude zaústěna do navržené čistírny odpadních 

vod. Do doby realizace splaškové kanalizace včetně čistírny odpadních vod budou odpadní vody 

likvidovány v žumpách na vyvážení. 

Množství splaškových odpadních vod nemá určující vliv na dimenzi potrubí. Je navrženo potrubí 

průměru DN 250. 

Výpočet množství odpadních vod: 

•  odpovídá cca potřebě vody 

4.5.3. zásobování elektrickou energií 

Řešenou lokalitou prochází napříč nadzemní vedení VN. Ve schváleném územním plánu je navržena 

demontáž stávajícího vedení VN. 

Připojení zastavitelných ploch (rodinných domů) bude na distribuční síť ČEZ Distribuce, a. s. Kabelové 

vedení NN napájející jednotlivé nemovitosti bude zasmyčkováno. Na hranicích pozemku bude domovní 

pojistková skříň zabudovaná do oplocení objektu současně se skříní elektroměrnou. Kabel bude uložen 

v hloubce cca 70 cm, ve vozovce 1,0 m. Bude chráněn výstražnou fólií, v křížení nebo ve stísněných 

poměrech bude uložen do chrániček. 

Orientační výpočet zatížení bytového a nebytového odběru: 

•  bytový odběr   0,85 kW/bj 

•  nebytový odběr   0,35 kW/bj 

Návrh nové výstavby: 

•  bydlení    9 bytů 

•  potřebný příkon   9 × (0,85 + 0,35) = 10,8 kW 

Celkem     cca 10,8 kW 

4.5.4. zásobování plynem 

V nejbližším okolí řešeného území jsou vybudovány plynovody středotlakého systému. Vzhledem 

k velikosti území a počtu bytových jednotek je navrženo rozvedení středotlakého (STL) plynovodu. 

Plynovod je napojen stávající STL plynovody. 

Výpočet potřeby zemního plynu je proveden pro uvažovaný počet 9 bytových jednotek v rodinných 

domech: 

•  9 × plynový kotel 15 kW (vč. TUV)  á 2,0 m
3
/h 18,0 m

3
/h 

4.5.5. veřejné komunikační sítě 

•  je navržen kabelový rozvod, který bude napojen na síť obce 

Sdělovací kabely zahrnují rozvody místní sítě spolu s dalšími (dle zájmu) kabely veřejné komunikační sítě 

Pro lokalitu je nutno najít rezervu v místní síti, a to ve spolupráci s provozovatelem sítě. 

4.5.6. veřejné osvětlení 

•  jsou navrženy kabelové rozvody, které budou napojeny na síť obce 

Veřejné osvětlení bude napojeno na stávající rozvody v obci. 
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4.5.7. uložení a trasování inženýrských sítí 

Svislé a vodorovné vzdálenosti musí respektovat ČSN 736005 Prostorové uspořádání sítí technického 

vybavení. 

Trasy inženýrských sítí jsou navrženy v zeleném pásu navrženému podél zástavby dvou rodinných domů 

(č. 8 a 9), a to z důvodu, že na druhé straně je v zeleném pásu navržena alej vzrostlých domů. Vždy pro 

skupinu dvou RD (2 – 3, 4 – 5, 6 – 7) je pak navržena společná přípojka vodovodu, plynovodu mimo 

vzrostlé stromy, a to v rámci vjezdů – zpevněných ploch. Kabelové vedení NN a sdělovací kabely jsou pro 

rodinné domy č. 4, 5, 6, 7 vedeny podél navrženého stromořadí. Přípojky pro rodinný dům č. 1 jsou 

navrženy jako samostatné. 

Návrh tras je patrný z grafické přílohy. 

4.6. nakládání s odpady 

Odvoz komunálního odpadu bude prováděn oprávněnou osobou – svozem na skládku mimo řešené 

území. 

4.7. koncepce řešení územního systému ekologické stability 

V řešeném území se žádné prvky ÚSES nenachází, ani nejsou navrženy. 

4.8. ochrana hodnot území 

V řešeném území se nenacházejí kulturní nebo architektonické hodnoty. 

5. vyhodnocení souladu se stavebním zákonem, obecnými požadavky na 

využívání území, s cíli a úkoly územního plánování, zejména s charakterem 

území a s požadavky na ochranu architektonických a urbanistických hodnot 

v území 

5.1. vyhodnocení souladu se stavebním zákonem 

Navrhované řešení je v souladu se zákonem č. 83/2006 Sb, stavební zákon (SZ)., i s vyhláškou 

č. 501/2006 o obecných požadavcích na využívání území. 

5.2. vyhodnocení souladu s cíli a úkoly územního plánování a s požadavky na ochranu 

architektonických a urbanistických hodnot v území 

Navržené řešení územní studie se ztotožňuje s cíli a úkoly územního plánování a vytváří předpoklady pro 

novou výstavbu a udržitelný rozvoj území, řešení není v rozporu s místními indikátory udržitelného 

rozvoje ani s architektonicko-urbanistickými hodnotami území. 

5.3. vyhodnocení souladu s požadavky zvláštních právních předpisů 

5.3.1. limity stanovené zvláštními právními předpisy 

Požadavky zvláštních právních předpisů se řešeného území nedotýkají. 

5.3.2. archeologie 

Celé řešené území je územím s archeologickými nálezy (ÚAN) ve smyslu zákona č. 20/1987 Sb., ve znění 

pozdějších předpisů, s prokázaným výskytem archeologického dědictví. 

Při realizaci každého projektu, který předpokládá zemní práce, je nutno postupovat ve smyslu zákona 

č. 20/1987 Sb. o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů, ve znění § 22 a 23 památkového 
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zákona, včetně posouzení zemních prací organizací oprávněnou k provádění archeologického výzkumu 

v daném regionu. 

5.3.3. ochrana přírody 

V řešeném území se zvláště chráněná území přírody nenachází. 

5.3.4. ochranná pásma 

Ochrana technické infrastruktury: 

•  ochranné pásmo nadzemního vedení VN 22 kV – 10 m; 

•  ochranné pásmo kabelového vedení NN – 1,0 m od krajního vodiče; 

•  ochranné pásmo podzemního komunikačního vedení – 1,5 m; 

•  ochranné pásmo vodovodních řadů do DN 500 včetně – 1,5 m; 

•  ochranné pásmo kanalizačních stok do DN 500 včetně – 1,5 m; 

•  ochranné pásmo kanalizačních stok nad DN 500 – 2,5 m; 

•  u vodovodních řadů nebo kanalizačních stok o průměru nad 200 mm, jejichž dno je uloženo 

v hloubce větší než 2,5 m pod upraveným povrchem, se vzdálenost od vnějšího líce zvyšuje 

o 1,0 m; 

•  ochranné pásmo plynovodu – 1 m. 

5.3.5. ochrana před povodněmi 

V řešeném území není vodoprávním úřadem stanoveno záplavové území. 

5.3.6. ochrana přírodních zdrojů 

V řešeném území se nenacházejí zdroje nerostných surovin. V území není evidováno ložisko nerostných 

surovin, dobývací prostor ani prognózní zdroje nerostných surovin, resp. zde není stanoveno chráněné 

ložiskové území (CHLÚ). 

5.3.7. ochrana zemského povrchu 

V řešeném území nejsou evidovány žádné lokality sesuvů ani poddolovaná území. 

5.3.8. stavební uzávěry 

V řešeném území nejsou stavební uzávěry vyhlášeny. 










