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A. ÚVODNÍ  ÚDAJE     
 
 
a) Označení stavby 

Název: Lechotice - studie zastavitelnosti území 

 JIŢNÍ LOKALITA - SMÍŠENÁ PLOCHA OBYTNÁ - SO 70 

Místo: Obec Lechotice, k.ú. Lechotice, 

 parc.č. 1068, 1069, 1071, 1072, 1050, 385/10, 1046, 

    

 
b) Stavebník 

Zadavatel: Obec Lechotice, 

 se sídlem:  

 Obecní úřad Lechotice,  

 Lechotice 100,  

 768 52 Míškovice u Holešova 

 

 
c) Projektant 

Projektant stavby: BM-BAUMAS spol. s r.o.,  

 Na Veselí 51, 140 00 Praha 4, IČ: 26142911 

 detašované pracoviště:  

 Moravská 3010, 767 01 Kroměříţ 

Zodpovědný projektant: Ing. Pavel Olšovský 
 Číslo autorizace: 1302162  

Vypracoval: Ing.arch. Šárka Zelinková  
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B. PRŮVODNÍ ZPRÁVA       
Obsah : 

B1. Charakteristika území 

B2. Základní charakteristika jejího uţívání 

B3. Orientační údaje 

 

B1. Charakteristika území  

a) Umístění stavby 

Obec: Lechotice 

Kraj: Jihomoravský 

Katastrální území: 679852 Lechotice   

Lokalita:  jiţní část obce Lechotice 

 

b) Stavební pozemky dotčené studií:  

1068, 1069, 1071, 1072, 1050, 385/10, 1046,  

1068 – ZPF – orná půda – (OV V.Jakšíková, Mařatice) – SO 70 

1069 – ZPF – orná půda – (OV V.Jakšíková, Mařatice) – SO 70 

1071 – ZPF – orná půda – (OV M.Hradil, Lechotice) – SO 70 

1072 – ZPF – orná půda – (OV M.Švábenský, Sobůlky) – SO 70 

1050 – ZPF – ostatní plocha (obec Lechotice) 

385/10 – ZPF – trvalý travní porost (obec Lechotice) – BI 72 

1046 – ZPF – orná půda – (OV L.Brázdil, Tečovice) 

 

c) Poloha území: 

Zpracovávaná lokalita SO 70, BI 72 se nachází v jiţní části katastrálního území obce Lechotice. Navazuje na 

zastavěné území a je pokračováním stávající zástavby (navazuje na lokalitu odsouhlasenou jiţ změnou č.2 

územního plánu, která je jiţ stavem bydlení). Vzhledem k tomu, ţe je obec v rozvoji bydlení výrazně 

limitována existencí chráněného loţiskového území a výhradním loţiskem nerostných surovin, je lokalita SO 

70 prakticky jediným moţným místem pokračování zástavby obce. 

 

d) Soulad s územně plánovací dokumentací: 

Navrhovaná lokalita byla řešena v souladu s platnou ÚPD – Územní plán Obce Lechotice, 

červen 2014. 

V této dokumentaci je navrţena rozvojová plocha v jiţní části Obce Lechotice, vyznačena jako smíšená 

plocha obytná (SO) a plocha pro bydlení individuální (BI) , je proto určena především pro výstavbu 

rodinných domů a z části i pro veřejnou vybavenost.  

Kromě řešeného území SO 70, BI 72 je studií řešena i II.etapa s moţností další výhledové výstavby rodinných 

domů na parcele č. 1046. 
Údaje o splnění požadavků dotčených orgánů: 

Studie vychází z platného Územního plánu obce Lechotice, ke kterému se vyjadřovali a dávali připomínky 

dotčené orgány státní správy a správci inţenýrských sítí. Studie zapracovala do výkresové i textové 

části veškeré podmínky a poţadavky ÚPoL vč. jejich návrhových částí. 
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e) Napojení na veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu  

I.etapa (SO 70): 

Navrhovaná lokalita SO 70, BI 72 je napojena na stávající dopravní a technickou infrastrukturu obce 

Lechotice. 

Doprava  navrhované obousměrné komunikace v š. 6,5 m jsou napojeny na stávající místní komunikaci 

ul.Podlesí, příjezd do lokality se předpokládá po nově navrţené komunikaci (š. 6,5 m) napojené na ulici 

Podlesí (nachází se v jiţní části Lechotic v souběhu potoka Ráčkovka). 

Kanalizace  je v majetku a správě obce Lechotice a je vybudovaná jako stávající jednotná síť. Kanalizace je 

dotaţená do navrhovaně lokality a zde ukončená šachtami na parcelách č. 1071 (SO 70) a 385/10 (BI 

72). Tato kanalizační síť bude vyuţita pro odkanalizování dotčené lokality. 

 Dešťová kanalizace bude řešena na kaţdé nově navrţené parcele formou vsaku, případně dle 

moţností bude svedena do potoka Ráčkovka. 

Vodovod  nově vybudovaný vodovod je v majetku obce Lechotice a ve správě VaK Kroměříţ. Na tuto 

vodovodní síť bude lokalita napojena. Náporné místo je navrţeno na parcele č. 385/10 (BI 72) a 

z tohoto bodu je navrţeno prodlouţení a zaokruhování vodovodního řadu dotčené lokality. 

Plynovod  v obci Lechotice je vybudován STL plynovod, na tuto síť bude lokalita napojena v místě nově 

vytvořené komunikace navazující na ul.Podlesí. Návrh řeší prodlouţení plynovodu pro dotčenou 

lokalitu. 

Elektrická energie  pro lokalitu je výhledově řešena plocha technické infrastruktury pro energetiku TE 74 k 

realizaci nového vedení VN a nové trafostanice situované v jiho-východní části území SO 70. Z této 

trafostanice bude zásobena dotčená lokalita navrhovaným podzemním vedením rozvodů NN.  
II.etapa (výhled): 

Veškerá dopravní a technická infrastruktura je řešena z přilehlé komunikace (směr Mysločovice) navazující na 

výhledovou výstavbu rodinných domů na parcele 1046. Dopravně je uvaţováno napojení II.etapy v jiţní části 

lokality na plochu SO 70. 

f) Geologická, geomorfologická a a hydrogeologická charakteristika: 

Lechotice spadají do geomorfologické provincie Západní Karpaty,  subprovincie Vnější Západní Karpaty a to 

do celků Slovensko-moravské Karpaty (Vizovická vrchovina). 

Vizovická vrchovina náleţí ke geomorfologické oblasti Slovensko-moravské Karpaty. Její rozloha je 1399 km2 

a střední výška - 338,7 m. Do území zasahuje pouze okrajově v jeho jihovýchodní části. Nejvyššími vrcholy 

jsou Klášťov - 753 mn. m, Spletený vrch - 565 mn. m. a Rýsov - 542 mn. m. V reliéfu se odráţí vliv mladé 

tektoniky a také vliv různé odolnosti pískovců a jílovců. Hřbety jsou tvořeny především pískovci; v jílovcích 

vznikly naopak deprese. Náleţí k ní Fryštátská brázda, která je protáhlou sníţeninou, jeţ začíná u Holešova a 

táhne se jihovýchodním směrem aţ k údolí řeky Dřevnice (má střední výšku 299 m n. m.) a dále Zlínská 

vrchovina.Při jejím západním okraji se nalézají neogenní sedimenty. Pro Zlínskou vrchovinu je typická častá 

výšková a sklonová asymetrie údolních svahů. Severovýchodní část území tvoří Podbeskydská pahorkatina, 

která s Moravskoslezskými Beskydami zaujímá největší část Západních Beskyd.  

V lechoticích se nachází výhradní bilancované loţisko nerostných surovin. 

g) Protipovodňová ochrana, protierozní opatření: 

Lokalita SO 70 bude chráněna před extravilánovými vodami návrhovou plochou technické infrastruktury T* 24, 

T* 77 – protierozní opatření. 

Dotčená lokalita se nenachází v zátopového území . 

h) Pozemky určené pro výstavbu: 

Lokalita SO 70 se nachází na pozemcích v katastrálním území obce Lechotice, většina pozemků se nachází 

na orné půdě, část pozemků je evidována jako trvalý travní porost. Pozemky jsou nezastavěné a orná půda je 

vyuţívána k pěstování plodin.  
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B2. Základní charakteristika jejího užívání 
 
Účel užívání  

V rámci ÚP Lechotic je navrţena rozvojová plocha v jiţní části obce, tato lokalita je označena jako smíšená 

plocha obytná (SO) a plocha pro bydlení individuální (BI), je proto určena především pro výstavbu 

rodinných domů a v části SO 70 bude umístěna i veřejná vybavenost – Komunitní bydlení seniorů. V lokalitě 

je také uvaţováno s parkem a dětským hřištěm. 

 

SO 70 - Smíšená plocha obytná : 

Hlavní vyuţití plochy: 

- bydlení a občanská vybavenost 

Přípustné vyuţití plochy: 

- stavby a zařízení, které svým provozováním a technickým zařízením nenarušují uţívaní  staveb a zařízení 

ve svém okolí a nesniţují kvalitu prostředí souvisejícího území, například nerušící výroba a sluţby, které 

svým charakterem a kapacitou nezvyšují dopravní zátěţ v území 

- stavby pro drobné podnikání nerušícího a neobtěţujícího charakteru 

- související dopravní a technická infrastruktura  

- veřejná prostranství, zeleň, dětská hřiště  

- protihluková opatření  

Nepřípustné vyuţití plochy: 

- všechny ostatní činnosti, zařízení a stavby, které nesouvisí s hlavním a přípustným vyuţitím 

- bytové domy 

Podmínky prostorového uspořádání: 

- výšková hladina zástavby bude řešena s ohledem na okolní zástavbu 

 

BI 72 - plochy pro bydlení individuální : 

Hlavní vyuţití plochy 

- bydlení v rodinných domech                                                                                                              

Přípustné vyuţití plochy:    

- stavby a zařízení, které nesniţují kvalitu prostředí a pohodu bydlení ve vymezené ploše, jsou slučitelné s 

bydlením a slouţí zejména obyvatelům v takto vymezené ploše (tyto stavby a zařízení musí být v územní 

menšině vzhledem k plochám bydlení).  

- stavby pro drobné podnikání nerušícího a neobtěţujícího charakteru 

- související dopravní a technická infrastruktura  

- veřejná prostranství, zeleň, dětská hřiště  

- protihluková opatření 

Nepřípustné vyuţití plochy: 

- všechny ostatní činnosti, zařízení a stavby, které nesouvisí s hlavním a přípustným  vyuţitím 

 

 
Etapizace výstavby 

Vyuţití území pro výstavbu RD je navrţeno ve 2 etapách: 

 

I. etapa – plochy SO 70, BI 72 – 19 RD včetně nové infrastruktury (dopravní, inţ.sítě)  

(Této etapě by mělo předcházet vybudování nové trafostanice TE 74) 

Jedná se o výstavbu samostatně stojících RD a veřejné vybavenosti (Komunitní bydlení pro seniory) 

napojených na nově vybudovanou infrastrukturu : 

-  pojízdné obousměrné komunikace š. 6,5 m 

-  pěší komunikace š. 1,5 m  

-  kanalizační řad  
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-  prodlouţení a zaokruhování vodovodního řadu  

-  prodlouţení STL plynovodu  

-  kabelový rozvod NN z nové trafostanice  

-  rozvody a stoţáry VO 

V území SO 70 se počítá s plochami pro vybudováním parku a dětského hřiště. 
 
II. etapa – výhledové vybudování – 13 RD, ke kterým bude nutné vybudovat kompletní infrastrukturu 

Jedná se o výhledovou variantu zástavby RD situovanou na parcele č.1046, kde bude nutné 

vybudovat tuto infrastrukturu: 

-  pojízdná obousměrná komunikace š. 6,5 m 

-  pěší komunikace š. 1,5 m  

-  kanalizační řad  

-  vodovodní řad  

-  STL plynovod 

-  kabelový rozvod 

-  rozvody a stoţáry VO 

 

B3. Orientační údaje 
 
Základní údaje o kapacitě stavby 
 

Kapacitní údaje: 

Celková plocha lokality  

I.etapa  – 3,81 ha 

II.etapa  – 2,08 ha 

Plochy veřejných prostranství  

I.etapa  – 5.775 m2 (potřeba dle vyhl. 501/2006 Sb. - 1.905 m2) 

II.etapa  – 1.795 m2 (potřeba dle vyhl. 501/2006 Sb. - 1.040 m2) 

Navrhovaná zástavba  

– I.etapa – 19 RD 

– I.etapa  – občanská vybavenost  4333 m2 – Kom.bydl.seniorů – 12 bytů 

– II.etapa – 13 RD 

 

Navrhovaná infrastruktura: 

I.etapa 

Komunikace pojízdná š. 6,5 m – 682 bm 

Komunikace pro pěší š. 1,5 m – 666 bm 

Kanalizační řad – 500 bm 

Prodlouţení vodovodního řadu – 605 bm 

Prodlouţení plynovodu STL – 575 bm 

Kabelový rozvod NN – 1280 bm 

Rozvody a stoţáry VO – 1330 bm 

II.etapa 

Komunikace pojízdná š. 6,5 m – 455 bm 

Komunikace pro pěší š. 1,5 m – 515 bm 

Kanalizační řad – 360 bm 

Prodlouţení vodovodního řadu – 445 bm 

Prodlouţení plynovodu STL – 350 bm 

Kabelový rozvod NN – 480 bm 

Rozvody a stoţáry VO – 480 bm 
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Celková bilance nároků na infrastrukturu 

 

 
I.etapa 

Navrhovaný počet RD – 19; obč.vybavenost – 12 byt.jednotek (počítáno jako 3 RD) tj. 22 RD 

 

Potřeba plynu 

RD – 3,5 – 4,0 m3/hod 

22 RD – 4,0 . 22 = 88 m3/hod 
 

Potřeba vody, splašková kanalizace 

1 osoba – 138 l/den 

RD – 4 osoby – Qd = 0,552 m3/den = 0,0063 l/s 

Qmax = Qd . 1,5 = 0,00945 l/s 

Qroční = 201,48 m3/rok 

22 RD – Qd = 12,144 m3/den = 0,139 l/s 

Qmax = 0,21 l/s 

Qroční = 4.432,42 m3/rok 

 

Dešťové vody 

Qdešť = A . i . c (A – odvodňovaná plocha, i – intenzita deště, c – odtokový koeficient) 

RD – 200 m2 . 0,03 l/s/m2 . 1,0 = 6,0 l/s 

22 RD – 22 . 6,0 = 132 l/s 

komunikace (pojízdné) – 4.433 m2 . 0,03 l/s/m2 . 1,0 = 133,0 l/s 

Celkové Qdešť = 132 + 133,0 = 265,0 l/s 
 

Potřeba elektrické energie 

RD – Pi = 25 kW, koef.současnosti = 0,6 

Pp = 25 . 0,6 = 15 kW 

roční odběr – 6 – 10.000 kWh 

22 RD – koef.současnosti 0,4 

22 . 15 kW . 0,4 = 132 kW = 220.000 kWh/rok 

 

 

 
II.etapa 
Navrhovaný počet RD – 13 

 

Potřeba plynu 

RD – 3,5 – 4,0 m3/hod 

13 RD – 4,0 . 13 = 52 m3/hod 
 

Potřeba vody, splašková kanalizace 

1 osoba – 138 l/den 

RD – 4 osoby – Qd = 0,552 m3/den = 0,0063 l/s 

Qmax = Qd . 1,5 = 0,00945 l/s 

Qroční = 201,48 m3/rok 

13 RD – Qd = 7,176 m3/den = 0,082 l/s 

Qmax = 0,12 l/s 

Qroční = 2.619,12 m3/rok 

 



BM – BAUMAS, spol. s r.o.   IČ: 26142911 

7  |  S T R Á N K A  

 

Dešťové vody 

Qdešť = A . i . c (A – odvodňovaná plocha, i – intenzita deště, c – odtokový koeficient) 

RD – 200 m2 . 0,03 l/s/m2 . 1,0 = 6,0 l/s 

13 RD – 13 . 6,0 = 78 l/s 

komunikace (pojízdné) – 2.957 m2 . 0,03 l/s/m2 . 1,0 = 88,7 l/s 

Celkové Qdešť = 78 + 88,7 = 166,7 l/s 
 

Potřeba elektrické energie 

RD – Pi = 25 kW, koef.současnosti = 0,6 

Pp = 25 . 0,6 = 15 kW 

roční odběr – 6 – 10.000 kWh 

13 RD – koef.současnosti 0,4 

13 . 15 kW . 0,4 = 78 kW = 130.000 kWh/rok 

 
 
Požadavky na kapacity komunikačních vedení a zařízení veřejné komunikační sítě 

Vzhledem k charakteru navrhované zástavby nebyly navrţeny zemní kabelové 

telekomunikační rozvody, potřeba telefonního a internetového připojení bude řešena 

bezdrátovou technologií prostřednictvím komerčních sítí dle poţadavku jednotlivých 

uţivatelů. 

 

 

 

C. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA 
 
Obsah : 

C1.  Popis výstavby 

C2.  Stanovení podmínek pro přípravu výstavby 

C3.  Základní údaje o provozu 

C4.  Zásady zajištění poţární ochrany 

C5.  Zajištění bezpečnosti provozu při uţívání 

C6.  Návrh řešení pro uţívání osobami a omezenou schopností pohybu a orientace 

C7.  Popis vlivu výstavby na ţivotní prostředí a ochranu zvláštních zájmů 

C8.  Návrh řešení ochrany před negativními účinky vnějšího prostředí 

C9.  Civilní ochrana 

 

 

C1. Popis výstavby 

 
Zhodnocení dotčeného území 

Zpracovávaná lokalita SO 70, BI 72 se nachází v jiţní části katastrálního území obce Lechotice. Navazuje na 

zastavěné území a je pokračováním stávající zástavby (navazuje na lokalitu odsouhlasenou jiţ změnou č.2 

územního plánu, která je jiţ stavem bydlení). Vzhledem k tomu, ţe je obec v rozvoji bydlení výrazně 

limitována existencí chráněného loţiskového území a výhradním loţiskem nerostných surovin, je lokalita SO 

70 prakticky jediným moţným místem pokračování zástavby obce.  

Je nutno vybudovat veškeré inţenýrské sítě v dostatečných kapacitách. Dotčené území je převáţně svaţité a 

většina pozemků se nachází na orné půdě. Stávající pozemky jsou vyuţívány především k pěstování plodin, 
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Zásady urbanistického a architektonického řešení 

V rámci ÚP obce Lechotice je navrţena rozvojová plocha v jiţní části obce Lechotice. Tato lokalita 

je vyznačena jako smíšená plocha obytná (SO) a plocha pro bydlení individuální (BI) , je proto určena 

především pro výstavbu rodinných domů a z části i pro veřejnou vybavenost. RD mohou být doplněny o 

drobné zemědělské hospodářství nebo malou ţivnost. Přípustné jsou menší doplňkové stavby k RD (garáţe, 

zahradní chatky), případně i menší rekreační objekty. 

Navrhované stavby (RD) by měli svým objemem a vzhledem odpovídat tradičnímu vesnickému 

domu a musí respektovat původní urbanistickou strukturu. Podíl celkové podlaţní plochy bydlení musí být 

min. 50 % všech podlaţních ploch objektu, min. 50 % pozemku musí být nezpevněno a kryto zelení, jednotlivé 

objekty nesmí přesahovat 300 m2 zastavěné plochy. Tradiční vesnická zástavba je charakterizována nízkou 

podlaţností (max. 2 NP), šikmou sedlovou střechou o spádu 30 – 50°, skládanou krytinou, s okapem 

rovnoběţně s uliční čárou a případně řadovou nebo navazující zástavbou. Stavební uliční čáru pro tuto 

zástavbu navrhujeme 3,0 – 5,0 m od okraje navrhované komunikace. Zbylou navrhovanou zástavbu ve 

východní části lokality, která navazuje na jiţ realizovanou zástavbu samostatně stojících moderních RD, 

navrhujeme provádět obdobným způsobem, tzn. navrhujeme výstavbu samostatně stojících RD s max. 2.NP, 

další podmínky pouze dle platného ÚP Lechotic (viz. výše). Stavební uliční čára bude v těchto částech lokality 

určena lícem fasád stávající zástavby RD. Vzájemné odstupy mezi RD jsou navrţeny v souladu s platnou 

legislativou min. 7,0 m, mezi RD a společnou hranicí pozemku musí být min. 2,0 m, samostatné garáţe budou 

navrhovány také min. 2,0 m od hranice pozemku.  

V souladu s legislativou jsou v rámci lokality navrhovány plochy veřejných prostranství vč. 

přístupových komunikací v š. 8,0 m. Na tyto pozemky budou umísťovány především pojízdné a pěší 

komunikace a inţenýrské sítě.  

Nezastavěná část veřejných prostranství je navrţena o výměře (1000 m2 / 2ha): 

I.etapa  – 5.775 m2 (plocha lokality – 3,81 ha - potřeba dle vyhl. 501/2006 Sb. - 1.905 m2) 

II.etapa  – 1.795 m2 (plocha lokality – 2,08 ha - potřeba dle vyhl. 501/2006 Sb. - 1.040 m2)  

Odstavná a parkovací stání budou řešena samostatně na jednotlivých stavebních pozemcích v souvislosti se 

stavbou RD. 

 
Zásady technického řešení infrastruktury 

I.etapa (SO 70): 

Navrhovaná lokalita SO 70, BI 72 je napojena na stávající dopravní a technickou infrastrukturu obce 

Lechotice. 

Doprava  navrhované obousměrné komunikace v š. 6,5 m jsou napojeny na stávající místní komunikaci 

ul.Podlesí, příjezd do lokality se předpokládá po nově navrţené komunikaci (š. 6,5 m) napojené na ulici 

Podlesí (nachází se v jiţní části Lechotic v souběhu potoka Ráčkovka). 

Kanalizace  je v majetku a správě obce Lechotice a je vybudovaná jako stávající jednotná síť. Kanalizace je 

dotaţená do navrhovaně lokality a zde ukončená šachtami na parcelách č. 1071 (SO 70) a 385/10 (BI 

72). Tato kanalizační síť bude vyuţita pro odkanalizování dotčené lokality. 

 Dešťová kanalizace bude řešena na kaţdé nově navrţené parcele formou vsaku, případně dle 

moţností bude svedena do potoka Ráčkovka. 

Vodovod  nově vybudovaný vodovod je v majetku obce Lechotice a ve správě VaK Kroměříţ. Na tuto 

vodovodní síť bude lokalita napojena. Náporné místo je navrţeno na parcele č. 385/10 (BI 72) a 

z tohoto bodu je navrţeno prodlouţení a zaokruhování vodovodního řadu dotčené lokality. 

Plynovod  v obci Lechotice je vybudován STL plynovod, na tuto síť bude lokalita napojena v místě nově 

vytvořené komunikace navazující na ul.Podlesí. Návrh řeší prodlouţení plynovodu pro dotčenou 

lokalitu. 

Elektrická energie  pro lokalitu je výhledově řešena plocha technické infrastruktury pro energetiku TE 74 k 

realizaci nového vedení VN a nové trafostanice situované v jiho-východní části území SO 70. Z této 

trafostanice bude zásobena dotčená lokalita navrhovaným podzemním vedením rozvodů NN.  
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II.etapa (výhled): 

Veškerá dopravní a technická infrastruktura je řešena z přilehlé komunikace (směr Mysločovice) navazující na 

výhledovou výstavbu rodinných domů na parcele 1046. Dopravně je uvaţováno napojení II.etapy v jiţní části 

lokality na plochu SO 70. 

 
Zdůvodnění navrženého řešení z hlediska dodržení příslušných obecných požadavků na 
výstavbu 

Při návrhu byly pouţity tyto zásadní předpisy, vyhlášky a ČSN: 

Vyhláška č. 268/2009 Sb. O technických poţadavcích na stavby 

Vyhláška č. 501/2006 Sb. O obecných poţadavcích na vyuţívání území 

Vyhláška č. 269/2009 Sb. , kterou se mění vyhl. č. 501/2006 Sb. 

Vyhláška č. 398/2009 Sb. O obecně technických poţadavcích zabezpečující bezbarierové 

uţívání staveb 

 

C2. Stanovení podmínek pro přípravu výstavby 

 
Údaje o provedených a navrhovaných průzkumech, známé geologické a hydrogeologické 
podmínky stavebního pozemku 

Lechotice spadají do geomorfologické provincie Západní Karpaty,  subprovincie Vnější Západní Karpaty a to 

do celků Slovensko-moravské Karpaty (Vizovická vrchovina). 

Vizovická vrchovina náleţí ke geomorfologické oblasti Slovensko-moravské Karpaty. V reliéfu se odráţí vliv 

mladé tektoniky a také vliv různé odolnosti pískovců a jílovců. Hřbety jsou tvořeny především pískovci; v 

jílovcích vznikly naopak deprese. 

Radonový index je dle dostupných podkladů tzv. přechodný mezi nízkým a středním rizikem. 

V rámci projektové přípravy v dalších stupních PD bude nutno provést inţenýrsko-geologický posudek nebo 

průzkum např. minimálně formou dynamické penetrační zkoušky, které zjistí únosnost základových půd a 

hladinu podzemních vod. Dále bude nutné provést měření pronikání radonu z podloţí. 

 
Údaje o ochranných pásmech, hranicích chráněných území, památkových rezervací 
nebo zónách 

Lokalita SO 70 bude chráněna před extravilánovými vodami návrhovou plochou technické infrastruktury T* 24, 

T* 77 – protierozní opatření. 

Dotčená lokalita se nenachází v zátopového území . 

Na lokalitě bude je plánována výstavba nové trafostanice TE 74, ke které bude dovedeno venkovní vedení 

VN 22 kV – ochranné pásmo vedení VN a trafostanice – 7,0 m od vnějšího vodiče. 

 
Požadavky na provedení asanací, bouracích prací a kácení porostů 

Lokalita je vyuţívána především pro pěstování plodin na orné půdě, proto zde není uvaţováno s rozsáhlími 

asanačními pracemi. Náletové dřeviny se vyskytují pouze na ploše BI 72 a v případě realizace zástavby bude 

poţádáno o vykácení v nezbytném rozsahu, podrobněji bude řešeno v dalších stupních PD. 

 
Požadavky na zábor zemědělského půdního fondu, lesních pozemků 

V uvedené lokalitě se nacházejí převáţně pozemky evidované jako ZPF, které se vyuţívají jako orná půda. V 

případě realizace uvaţované zástavby RD vč. Příjezdových komunikací bude nutné zastavěné části pozemků 

vyjmout ze ZPF. 

 

C3. Základní údaje o provozu 
Vzhledem k charakteru území není řešeno. 
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C4. Zásady zajištění požární ochrany 
Stávající i navrhované komunikace umoţňují bezproblémový průjezd hasící techniky, na stávajícím i 

navrhovaném vodovodním řadu jsou osazeny zemní hydranty v předepsaných vzdálenostech. Podrobnější 

řešení bude součástí dalších stupňů PD. 

 

C5. Zajištění bezpečnosti provozu při užívání 
Vzhledem k charakteru území není řešeno. 

 

C6. Návrh řešení užívání osobami s omezenou schopností pohybu a orientace 
Veškeré navrhované komunikace pojízdné i pro pěší vč. přístupů na jednotlivé pozemky budou řešeny s 

ohledem na vyhl. č. 398/2009 Sb. o obecně technických poţadavcích zabezpečující bezbarierové uţívání 

staveb. 

 

C7. Popis vlivu výstavby na životní prostředí a ochranu zvláštních zájmů 
Realizace navrhované zástavby v lokalitě vzhledem k jejímu charakteru nebude mít negativní vliv na ţivotní 

prostředí.  

 

C8. Návrh řešení ochrany před negativními účinky vnějšího prostředí 
V rámci projektové přípravy dalších stupňů PD bude nutné provést měření pronikání radonu z podloţí a 

opatření budou navrţeny v souladu s tímto měřením. 

 

C9. Civilní ochrana 
Opatření vyplývající z požadavků civilní ochrany na využití staveb k ochraně obyvatelstva 

Ochrana obyvatelstva řešena v rámci obce. 

Zákon č. 239/2000 Sb. § 15 „Zákon o integrovaném záchranném systému". 

Zákon č. 240/2000 Sb. § 21 „O krizovém řízení – Krizový zákon". 

V rámci obce je ve smyslu výše uvedených zákonů zajištěno – varování – vyrozumnění – ukrytí – evakuace 

obyvatelstva. 

Vzhledem k charakteru zástavby nejsou ţádná opatření z hlediska CO obyvatelstva navrhovány. 

Řešení zásad prevence závaţných havárií vzhledem k charakteru zástavby, nejsou závaţné havárie a jejich 

prevence uvaţována. 

Prevence protipoţárního zabezpečení bude řešena v smyslu příslušných norem, vyhlášek a zákonů 

uţivatelem. 

Zóny havarijního plánování : 

V rámci území nejsou zóny havarijního plánování řešeny. 

V rámci ÚPD nejsou v řešené lokalitě zóny havarijního plánování navrţeny a řešeny. 

 

 

 

Hlavní projektant:  Ing. Pavel Olšovský 
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