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A. ZÁKLADNÍ ÚDAJE
A. 00

Hlavní cíle e ení

Ú elem a cílem územní studie v zastavitelných plochách Z38 a Z40 je prov ení architektonického a urbanistického e ení ve
vztahu ke stabilizované struktu e okolní zástavby a okolní krajin . Územní studie e í novou parcelaci ploch, dopravní napojení
navrhovaných stavebních pozemk , umíst ní jednotlivých staveb na pozemcích, jejich vý kové osazení do terénu, umíst ní
parkovacích ploch, základní hmotové a tvarové e ení staveb pro funkci rodinného i rekrea ního bydlení a mo nosti napojení
na sít technické infrastruktury.

Identifika ní údaje

Název:
Územní studie Rozvojové lokality - Z38 a Z40
Obec:
Albrechtice v Jizerských horách

Územní studie prov í dal í vyu ití vymezených ploch a stanoví základní podmínky pro rozhodování v území.
A.02

Dot ené pozemky:
k. ú. Albrechtice v Jizerských horách:
p. . 319/4, 319/3, 319/6, 2451/7, 2451/6, 2451/8, 361/4 (ve vlastnictví obce Albrechtice v Jizerských horách)
p. . 319/5 (ji ní ást, vlastník p. Ing. Matou )
Po izovatel:
M stský ú ad Tanvald, odbor stavební ú ad a P, Palackého 359, 468 41 Tanvald

Po adavky vyplývající z návrhu územního plánu

Výchozím podkladem pro zpracování územní studie je zpracovaný návrh ÚP Albrechtice v Jizerských horách, který byl
projednán s dot enými orgány, sousedními obcemi a krajským ú adem dle § 50 stavebního zákona, jeho upravená a
posouzená verze bude slou it pro ve ejné projednání v souladu dle § 52 stavebního zákona. Návrh ÚP je nyní ve fázi po
spole ném projednání.
Dal ím podkladem pro e ení územní studie je dohoda mezi po izovatelem ÚP, obcí a dot eným orgánem na úseku ochrany
p írody a krajiny (CHKO Jizerské hory), z ní vyplývá po adavek na zpracování a projednání studie p ed konáním ve ejného
projednání ÚP.
Zastavitelné plochy Z38 a Z40 jsou v návrhu ÚP za azeny do ploch s rozdílných zp sobem vyu ití - bydlení v rodinných domech
- venkovské (BV2), pro které jsou stanoveny následující podmínky plo ného a prostorového uspo ádání:

Objednatel:
Obec Albrechtice v Jizerských horách

Bydlení - v rodinných domech venkovské (BV2)

Zhotovitel:
ALUDA, projektová kancelá
elezná 493/20, 110 00 Praha 1
I : 735 80 872
tel/ fax: 737 149 299 / 225 096 854

hlavní vyu ití:
-

bydlení v rodinných domech a p ímo související stavby, za ízení a vyu ití území, vybavenost a slu by místního
charakteru

p ípustné vyu ití:
-

Projektant:
Ing. Eduard aluda, KA 4077

-

Autorský kolektiv:
Ing. Eduard aluda, Ing. Roman Vodný, Ing. Renata Ka párková,
Ing. Slavomír Jaro , Mgr. Vít Holub, Petr Schejbal, Ing. arch. Edita Vávrová

stavby a za ízení pro bydlení typu rodinného domu s u itkovými zahradami a p ípadným chovem drobného
hospodá ského zví ectva
stavby a za ízení rodinné rekreace
ve ejná prostranství, ve ejná a soukromá zele
dopravní a technická infrastruktura pro obsluhu e eného území

podmín n p ípustné vyu ití:

Datum:
srpen 2013

-

Stupe :
Územní studie

-

výroba a slu by (charakteru drobná a emeslná výroba, výrobní a nevýrobní slu by), za podmínky, e svým
provozováním a technickým za ízením nenaru í u ívání staveb a za ízení ve svém okolí, neomezí hlavní vyu ití a svým
charakterem a kapacitou nezvy ují dopravní zát v území a nenaru í pohodu bydlení
drobná sportovi t za podmínky, e budou bezprost edn souviset s hlavním nebo p ípustným vyu itím
pozemky dal ích staveb a za ízení, za podmínky, e neomezí hlavní vyu ití a jsou slu itelné s bydlením a slou í zejména
obyvatel m v takto vymezené plo e
za ízení na výrobu energie z obnovitelných zdroj za podmínky, e budou umíst na na budovách, zejména st echách,
fasádách, apod. a bude se jednat o technická za ízení staveb

nep ípustné vyu ití:
-
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svahovým osídlením Mariánské Hory.

Vyhodnocení souladu s cíli územního plánování

Cíle územního plánování jsou uvedeny v § 18 zákona . 183/2006 Sb., ve zn ní pozd j ích p edpis . e ení územní studie se
týkají odst. 1, 2 a 4.
(1) Cílem územního plánování je vytvá et p edpoklady pro výstavbu a pro udr itelný rozvoj území, spo ívající ve vyvá eném
vztahu podmínek pro p íznivé ivotní prost edí, pro hospodá ský rozvoj a pro soudr nost spole enství obyvatel území a
uspokojující pot eby sou asné generace, ani by ohro oval podmínky ivota generací budoucích.
Územní studie vytvá í p edpoklady pro výstavbu vymezením stavebních pozemk ur ených pro bydlení a rekreaci v souladu
se základní koncepcí stanovenou územním plánem. Definováním podrobných podmínek ochrany a rozvoje urbanistických a
p írodních hodnot, pro koordinované umís ování ve ejné infrastruktury, je sou asn posilována vyvá enost vztahu podmínek
jednotlivých pilí udr itelného rozvoje území.
(2) Územní plánování zaji uje p edpoklady pro udr itelný rozvoj území soustavným a komplexním e ením ú elného vyu ití a
prostorového uspo ádání území s cílem dosa ení obecn prosp ného souladu ve ejných a soukromých zájm na rozvoji
území. Za tím ú elem sleduje spole enský a hospodá ský potenciál rozvoje.
Územní studie dosahuje souladu s daným cílem respektováním obsahového rámce a metodického postupu prací stanovených
p íslu nou legislativou v etn souvisejících judikát , která se promítá do e ení studie. Nedílným podkladem pro tvorbu
územní studie jsou p ipomínky zainteresovaných soukromých i ve ejných subjekt s cílem podpo it soulad irokého spektra
zájm na rozvoji území.
(4) Územní plánování ve ve ejném zájmu chrání a rozvíjí p írodní, kulturní a civiliza ní hodnoty území, v etn urbanistického,
architektonického a archeologického d dictví. P itom chrání krajinu jako podstatnou slo ku prost edí ivota obyvatel a základ
jejich toto nosti. S ohledem na to ur uje podmínky pro hospodárné vyu ívání zastav ného území a zaji uje ochranu
nezastav ného území a nezastavitelných pozemk . Zastavitelné plochy se vymezují s ohledem na potenciál rozvoje území a
míru vyu ití zastav ného území.
Územní studie podrobn rozpracovává koncepci ochrany a rozvoje urbanistických, architektonických a p írodních hodnot
stanovenou v územním plánu. Urbanistickou koncepcí jsou definovány podmínky pro hospodárné vyu ití zastavitelných
ploch v souladu s po adavky vyplývajícími z územního plánu.

Urbanizované území obce je charakteristické vysokým podílem prolínajících se ploch pro bydlení a rekreaci. P eva ující
formou bydlení jsou rodinné domy, z hlediska struktury osídlení jsou to práv samostatn stojící domy a chalupy v centrálních
ástech obce i ve volné krajin , které utvá ejí charakteristický ráz krajiny a hodnotné prost edí. Charakter zástavby je smí ený
dosud s velkým podílem tradi ní lidové architektury a novodobými obytnými a rekrea ními objekty.
Charakter zástavby - Mariánská Hora
Urbanistická hodnota území spo ívá p edev ím v rozmíst ní objekt tradi ní lidové architektury, tzn. roubených horských
chalup jizerskohorského typu. Zástavba je výrazn dopln na indiferentními rekrea ními objekty asto s velmi odli nou
typologií.
Struktura zástavby je rozptýlená na náhodn vytvo ených lu ních enklávách, stavby na sebe nenavazují a nevytvá ejí
pravidelné struktury. Stavby jsou svým spodním podla ím usazené co nejblí e úrovni p vodního terénu, na prud ích svazích je
p ední st na vyvý ena nad terén a zadní st na je zapu t na pod úrove terénu. Zapu t né suterény i vysoké op rné zdi
nejsou v území tradi ním zásahem do sva itého terénu. Hospodá ské a technické prostory, gará e i sklady nepat í pod d m,
ale do domu nebo do vedlej ího samostatného hospodá ského objektu. Zpevn ní plochy kolem domu jsou minimální.
Oplocení pozemk umíst ných na lu ních pozemcích není vhodné.
P dorys jizerskohorských chalup je obdélný, zástavba je výhradn jednopodla ní a dvoupodla ní, stavby ob anského
vybavení se vyskytují pouze ojedin le. Typické jsou sedlové st echy s h ebenem orientovaným po vrstevnici. Plochá i pultová
st echa není v daném území architektonicky vhodná.
Mariánská Hora je v rámci CHKO JH stabilizovanou ástí sídla s významným zastoupením hodnotných venkovských staveb
(zejména lidové architektury), v ní je nezbytné v etn zachování urbanistické struktury podporovat vhodnou údr bu a
obnovu tradi ní architektury.
Charakter zástavby - Albrechtice v JH

B. E ENÍ STUDIE
B.01

Samotná struktura obce se b hem historického vývoje zm nila jen minimáln . Obec je limitována horským reliéfem. Hlavní
jádra sídel vznikala nejd íve na dnech údolí podél vodních tok a a pozd ji se obce roz i ovaly individuálními objekty do
p ilehlých svah . Tímto zp sobem vznikly prakticky dva odli né p dorysné typy. Zatímco pro Albrechtice je charakteristické
p evá n poto ní osídlení kolem vodních tok a cest, Mariánská Hora má podhorský a horský typ rozptýlených stavení, mezi
kterými se rozprostírají louky, pastviny nebo men í lesní plochy.

Vymezení e eného území

e ené území se nachází v ji ní ásti obce Albrechtice v Jizerských horách (k. ú. Albrechtice v Jizerských horách) a navazuje na
plochy s výstavbou rodinných dom pro bydlení a rekreaci.
Území je vymezeno v návrhu územního plánu zastavitelnými lokalitami Z38 a Z40 o celkové plo né vým e 21 440 m2.
B. 02 Urbanistická koncepce

Urbanisticky jsou vlastní Albrechtice v JH v rámci CHKO JH kompaktn ji zastav nou ástí sídla s vhodnými navazujícími
plochami, kde je mo né umis ovat novou výstavbu, zárove je zde nezbytné chránit typickou vý kovou hladinu sídla. Vý e
polo ená ást údolí Albrechtic je za azena do MKR C-1-h, kde je ádoucí neroz i ovat zástavbu do volné krajiny, nevkládat
objekty novostaveb do pohledov exponovaných ploch svah , rekrea ní zázemí sm rovat spí e do údolní polohy Kamenice,
Albrechtice zachovat jako klidov j í oblast. Zástavba je oproti Mariánské Ho e zhu t n j í, p ímé navazování staveb i
vytvá ení pravidelných struktur je zde nevhodné. Území je charakterizováno v t ím zastoupením penzion a dal ích objekt
ob anské vybavenosti.

Cílem urbanistické koncepce je zachovat charakter horského sídla s rozptýlenou zástavbou ve svazích. e ení je proto
navr eno s ohledem na navazující struktury rodinných dom a objekt vyu ívaných pro rodinnou rekreaci.
V e eném území je navr eno celkem 6 stavebních pozemk p ístupných ze silnice III. t ídy a nov navr ené místní
komunikace. Zám rem je vytvo it postupný p echod kompaktní zástavby v údolí do voln j ích forem na svazích a definovat
vý kovou hladinu stavebních objekt .
B.03

Specifické charakteristiky e eného území

ir í území
Albrechtice v Jizerských horách le í v Libereckém kraji v okrese Jablonec nad Nisou.
Obec se nachází v údolí mezi Tanvaldským pi ákem a Mariánskou horou v nadmo ské vý ce p es 600 m n. m. a je tvo ena
kompaktní souvislou zástavbou vlastních Albrechtic v údolní poloze Albrechtického potoka a Kamenice a rozptýleným
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8 m mezi hranicemi pozemk a s obrati t m ve východní ásti e eného území.

Regula ní prvky plo ného a prostorového uspo ádání

Umíst ní jednotlivých staveb na parcelách musí respektovat po adavky na vymezování a umís ování staveb dle vyhlá ky .
268/2009 Sb., o obecných po adavcích na stavby.

Stavební parcely . 1, 2 a 3 (viz. grafická ást územní studie) budou napojeny samostatnými vjezdy p ímo ze silnice
III/29045.

Podmínky plo ného a prostorového uspo ádání stanovené v návrhu ÚP Albrechtice v Jizerských horách:

Stavební parcely . 4, 5 a 6 (viz. grafická ást územní studie) budou napojeny z nov navr ené komunikace v e eném
území.

-

max. podla nost: 1 nadzemní podla í + podkroví
max. vý ka stavby 10,5 m
min. plocha stavebního pozemku: 800 m2
koeficient zastav ných ploch (KZP) max.: 0,25
koeficient zelen (KZ) min.: 0,4
stavby a zm ny staveb budou respektovat charakter a struktury okolní zástavby
stavby do 50 m od lesa lze umis ovat pouze se souhlasem orgán státní zprávy les (u novostaveb hlavních objekt
dodr ovat odstup od kraje lesa min. 25 m)

Vysv tlení pojm :

Místo napojení navr ených stavebních pozemk resp. objekt na komunikaci je pouze orienta ní.
Parkování a odstavování vozidel bude e eno na vlastních pozemcích v rámci navazujících stup
dokumentací.

projektových

Stávající cesta/stezka procházející e eným územím lemovaná po obou stranách dubovou alejí bude p etrasována do své
p vodní historické polohy a bude slou it jako komunikace pro p í a cyklisty.
Technická infrastruktura
Zásobování pitnou vodou

Koeficient zastav ných plochy (KZP) vyjad uje pom r zastav ných ploch v ech nadzemních ástí staveb k vým e
pozemku;

Lokalita bude zásobována z ve ejného vodovodu prost ednictvím prodlou ených vodovodních ad . Z vodovodních ad
budou provedeny jednotlivé domovní p ípojky.

Koeficient zelen (KZ) vyjad uje pom r v ech nezastav ných a nezpevn ných ploch k vým e pozemku;

Bilance
Po et RD
Po et obyvatel
specifická pot eba vody
pr m rná pot eba vody
max. pot eba vody
max. hodinová pot eba vody
ro ní pot eba vody

Maximální vý ka stavby je vý ka m ená od nejni ího místa soklu po h eben st echy m ené od úrovn p vodního
rostlého terénu;
Zp esn ní podmínek pro rozhodování v území stanovených územní studií:
-

pro umíst ní staveb na pozemcích jsou vymezeny ásti stavebních parcel (viz. grafická ást studie)
na ka dé stavební parcele bude umíst n pouze jeden hlavní objekt a k n mu jedna dopl ková stavba, která bude
umíst ná v plo e vymezené pro umíst ní hlavního objektu
výrazn obdélný p dorys stavebních objekt (pom r stran 1:2 - 2:3); lze pou ít i odvozené tvary (L, T) v p ípad , e
budou hmotov pod ízeny hlavnímu traktu
max. í ka títové st ny hlavního traktu (objekty . 1, 2 a 3): 7,5 m
max. í ka títové st ny hlavního traktu (objekty . 4, 5 a 6): 9,0 m
dopl kové stavby: maximáln jedno nadzemní podla í do 5 m vý ky a plo né vým ry do 25 m2
nové objekty e it s ohledem na konfiguraci terénu
terénní úpravy minimalizovat; vyrovnaná bilance výkop a násyp
maximální rozsah zpevn ných ploch na stavebních parcelách: 80% p dorysného rozm ru hlavního objektu
maximální vý ka op rných konstrukcí: 1 m
stavební objekty v e eném území orientovat h ebenem st echy rovnob n s vrstevnicemi
sklon st ech: 40 - 45°

B.05

Limity vyu ití území

6
18
110 l/os/den
Qp = 1,9 m3/den
Qd = 2,85 m3/den
Qh = 0,03 l/s
Qr = 946 m3/rok

Ve ejný vodovod je mo né vyu ít pro zásobování po ární vodou. Návrh vn j ích odb rných míst bude proveden v dal ím
stupni projektové dokumentace a bude respektovat po adavky SN 730873 Po ární bezpe nost staveb Zásobování po ární
vodou .
Obec má vybudovanou oddílnou kanalizaci odvád jící odpadní vody na stávající OV.
S ohledem na polohu lokality v dosahu stávajících kanaliza ních ad je navr eno napojení lokality na ve ejnou kanalizaci.
Bilance
Celkové mno ství odpadních vod odpovídá bilanci pitné vody.
pr m rná produkce odpadních vod
max. hodinová produkce odpadních vod
ro ní produkce odpadních vod

Qp = 1,9 m3/den .... 0,02 l/s
Qh = 0,03 l/s
Qr = 946 m3/rok

P i severovýchodní hranici e eného území prochází silnice III/29045. Ochranné pásmo je 15 m od osy komunikace.

Kanalizace de ová

e enou lokalitou prochází vrchní vedení vn 35 kV. Ochranné pásmo je 10 m od krajních vodi . Na stavební parcele pp . 319/5
je proto uva ováno s kabelizací elektrorozvod , p ípadn p elo kou z d vodu mo nosti umíst ní stavebního objektu.

De ové vody ze zpevn ných ploch v obci jsou p evá n odvád ny p ímo do vodote í. Lokalita je v sou asnosti vyu ívána z
malé ásti pro zem d lské ú ely, v t í ást je pohlcena náletovými d evinami.

Území se nachází ve III. zón CHKO, do území zasahuje pásmo 50 m od hranice PUPFL.

Srá kové vody budou v maximální mo né mí e zadr ovány na pozemcích. U komunikací a zpevn ných ploch je
doporu eno e it odvád ní pomocí p í ných sklon , následné akumulace a vsakování v p íkopech a pr lezích v profilech
ve ejných prostranství.

B.06

Návrh e ení dopravy, ob anského a technického vybavení

Doprava
Na základ terénního pr zkumu území, znalostí konfigurace terénu a prov ení mo ností dopravního napojení na stávající
komunika ní systém bude dopravní napojení lokalit Z38 a Z40 zaji t no ze silnice III/29045 a nov navr enou obslu nou
komunikací p i ji ní hranici e eného území, která je navr ena jako obousm rná s celkovou í kou ve ejného prostranství

U pozemk pro výstavbu RD budou de ové vody vsakovány, p íp. akumulovány p ímo na vlastních pozemcích.
V dal ím stupni projektové dokumentace bude proveden hydrogeologický pr zkum a prov ena a posouzena schopnost
území absorbovat pot ebné mno ství srá kových vod.
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TEXTOVÁ ČÁST
Ochranná pásma
Údaje o ochranných pásmech dle zákona . 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro ve ejnou pot ebu a o zm n
n kterých zákon , ve zn ní pozd j ích p edpis (zákon o vodovodech a kanalizacích):
(§ 23, odst. 3)
Ochranná pásma jsou vymezena vodorovnou vzdáleností od vn j ího líce st ny potrubí nebo kanaliza ní stoky na ka dou
stranu
a) u vodovodních ad a kanaliza ních stok do pr m ru 500 mm v etn , 1,5 m,
b) u vodovodních ad a kanaliza ních stok nad pr m r 500 mm, 2,5 m,
c) u vodovodních ad nebo kanaliza ních stok o pr m ru nad 200 mm, jejich dno je ulo eno v hloubce v t í ne 2,5 m
pod upraveným povrchem, se vzdálenosti podle písmene a) nebo b) od vn j ího líce zvy ují o 1,0 m.
Zásobování elektrickou energií
e eným územím prochází nadzemní vedení vn 35 kV.
Z d vodu uvoln ní navr ených stavebních pozemk dot ených ochrannými pásmy elektrorozvod je navr eno p elo ení
krátkých úsek nadzemního vedení v severní ásti lokality. Situaci lze rovn e it kabelizací, p ípadn kombinací
kabelizace a p elo ky nadzemních tras.
Návrh nadzemního vedení je zakreslen ve výkresu technické infrastruktury, zakreslení je pouze orienta ní a bude
up esn no v dal ím stupni projektové dokumentace.
Bilance
Bilance pot eby elektrické energie navrhované zástavby (6 RD):
(lokalita bude plynofikována, proto je uva ováno s plynovým vytáp ním u v t iny objekt )
P = 6*(1, 6 + 4/61/2) = 20 kW

ne 52 kV na úrove nízkého nap tí 2 m od vn j ího plá t stanice ve v ech sm rech,
d) u vestav ných elektrických stanic 1 m od obestav ní
Ochranné pásmo podzemního vedení vn a nn v dot eném území (nap tí do 110 kV) je 1 m po obou stranách krajního
kabelu, ochranné pásmo kioskové trafostanice je 2 m od vn j ího plá t stanice ve v ech sm rech.
Ochranná pásma
Dle zákona . 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odv tvích a o zm n
n kterých zákon (energetický zákon), ve zn ní pozd j ích p edpis (dále jen energetický zákon ).
Ochranné pásmo nadzemního vedení je souvislý prostor vymezený svislými rovinami vedenými po obou stranách vedení
ve vodorovné vzdálenosti m ené kolmo na vedení.
Pro za ízení vybudovaná p ed 1.1.2000 po 1.1.1995 platí ochranná pásma:
Vrchní primární vedení do 35 kV 7 m od krajních vodi
(ochranné pásmo je vymezeno po obou stranách vedení ve vodorovné vzdálenosti m ené kolmo na vedení).
Vrchní primární vedení do 400 kV 20 m od krajních vodi .
Trafostanice vn/nn do 35 kV sto árová jako vrchní vedení do 35 kV.
Trafostanice vn/nn do 35 kV zd ná 20 m od obvodové zdi.
Kabelové vedení v ech druh (do 35 kV) 1 m na ka dou stranu od krajního kabelu.
Pro za ízení vybudovaná p ed 1.1.1995 platí ochranná pásma:
Vrchní primární vedení do 35 kV 10 m od krajních vodi
(ochranné pásmo je vymezeno po obou stranách vedení ve vodorovné vzdálenosti m ené kolmo na vedení).
Vrchní primární vedení do 400 kV 25 m od krajních vodi .
Trafostanice vn/nn do 35 kV sto árová jako vrchní vedení do 35 kV.
Trafostanice vn/nn do 35 kV zd ná 30 m od obvodové zdi.
Kabelová vedení v ech druh (do 35 kV) 1 m na ka dou stranu od krajního kabelu.

Sekundární rozvody

Zásobování plynem

Zásobování elektrickou energií e eného území bude zaji t no rozvody NN (ze stávajících trafostanic umíst ných mimo
e ené území. Sekundární rozvody budou provedeny normalizovanou nap ovou soustavou 3+PEN, 400/230V, AC, TN-C,
podzemním vedením.

Obec je plynofikovaná. Návrh po ítá s napojením na stávající STL rozvody v obci. Bilan n je uva ováno s vyu itím zemního
plynu pro vytáp ní, oh ev TUV a va ení.

Rozvody budou realizovány v plochách ve ejných prostranství (p íp. v profilech místních komunikací). P esné umíst ní
vedení a napojovací body budou navr eny v dal ím stupni projektové dokumentace.

Bilance
Pro p edpokládanou plynofikaci navrhované zástavby je stanovena pot eba zemního plynu:
Odb r zemního plynu za rok v kategorii obyvatelstva návrh:

Ochranná pásma
Údaje o ochranných pásmech dle zákona . 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v
energetických odv tvích a o zm n n kterých zákon (energetický zákon).
(§ 46, odst. 5)

6 b.j. x 120 m3
6 b.j. x 600 m3
6 b.j. x 3 000 m3

Va ení
P íprava TUV
Vytápění

22 320 m3/rok

Σ

Ochranné pásmo podzemního vedení elektriza ní soustavy do nap tí 110 kV a vedení ídicí a zabezpe ovací techniky iní 1
m po obou stranách krajního kabelu; u podzemního vedení o nap tí nad 110 kV iní 3 m po obou stranách krajního kabelu.
(§ 46, odst. 6)
Ochranné pásmo elektrické stanice je vymezeno svislými rovinami vedenými ve vodorovné vzdálenosti
a) u venkovních elektrických stanic a dále stanic s nap tím v t ím ne 52 kV v budovách 20 m
od oplocení nebo od vn j ího líce obvodového zdiva,
b) u sto árových elektrických stanic a v ových stanic s venkovním p ívodem s p evodem nap tí
z úrovn nad 1 kV a men í ne 52 kV na úrove nízkého nap tí 7 m od vn j í hrany p dorysu
stanice ve v ech sm rech,
c) u kompaktních a zd ných elektrických stanic s p evodem nap tí z úrovn nad 1 kV a men í

720 m3/rok
3 600 m3/rok
18 000 m3/rok

Potřebu zemního plynu je možné pokrýt ze stávajících STL plynovodů.
Plynárenská zařízení jsou chráněna ochrannými pásmy k zajištění jejich bezpečného a spolehlivého provozu. Ochranným pásmem
se pro účely tohoto zákona rozumí souvislý prostor v bezprostřední blízkosti plynárenského zařízení vymezený svislými rovinami
vedenými ve vodorovné vzdálenosti od jeho půdorysu.
Budou respektována ochranná a bezpe nostní pásma plynovod .
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FOTODOKUMENTACE STÁVAJÍCÍHO STAVU

e ené území
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M 1:5000
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legenda

M 1:5000

HRANICE KATASTRÁLNÍHO ÚZEMÍ
ZASTAVĚNÉ ÚZEMÍ
STÁVAJÍCÍ ZÁSTAVBA
VYMEZENÍ ŘEŠENÉHO ÚZEMÍ
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ORTOFOTO MAPA

legenda

M 1:1500

HRANICE ŘEŠENÉHO ÚZEMÍ

24
51
/6

KATASTRÁLNÍ HRANICE POZEMKŮ

319/5

E ENÉ ÚZEMÍ

319/3

1/7

245
/8

51

24

319/4
361/4

319/6
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URBANISTICKÝ NÁVRH

legenda

M 1:1500

HRANICE ŘEŠENÉHO ÚZEMÍ
HRANICE POZEMKU
PLOCHY STAVEBNÍCH POZEMKŮ
NEZASTAVITELNÉ PLOCHY STAVEBNÍCH POZEMKŮ

03
1.830 m2

02
3.850 m2

05
3.440 m2

04
3.400 m2

01
4.090 m2

06
2.300 m2
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legenda

M 1:1500

HRANICE ŘEŠENÉHO ÚZEMÍ
HRANICE POZEMKU
STAVEBNÍ PARCELY
VEŘEJNÁ PROSTRANSTVÍ (KOMUNIKACE, ZELEŇ)

03

02

05

01
04

06
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VÝKRES DOPRAVNÍ A TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY

legenda

M 1:1500

HRANICE ŘEŠENÉHO ÚZEMÍ
HRANICE POZEMKU
STÁVAJÍCÍ KOMUNIKACE
NAVRHOVANÉ KOMUNIKACE

el. ved

ení VN
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1.830 m2
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SCHÉMATICKÝ ŘEZ A OSAZENÍ STAVEB DO TERÉNU

10,0 m

EZ ÚZEMÍM

8,5 m

OSAZENÍ STAVBY DO TERÉNU V NÁVAZNOSTI NA NOV NAVRHOVANOU OBSLU NOU KOMUNIKACI (stavební objekty 04, 05, resp. 06)
Zásadní byla práce s morfologií terénu, kdy s ním jsou navrhované objekty v p ímém kontaktu, co umo uje
p ístup do obou podla í z úrovn terénu.
Staré horské chalupy byly v minulosti posazovány do svahu práv takto.
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VIZUALIZACE

e ené území
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DOPORUČENÝ TYP ZÁSTAVBY
CHKO Šumava - Rajsko, Dlouhá Ves
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