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______________________________________________________________________________________

1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE
Hlavním cílem územní studie je prověření, a navržení urbanistického řešení lokality, jejího napojení na 
stávající území a především vymezení struktury a měřítka budoucí zástavby v koncové části obce Nerad 
včetně stanovení prostorových a plošných požadavků na uspořádání území.
Řešená lokalita je územním plánem označena jako rozvojové území Z11 v obci Živanice-Nerad. Návrhem 
je zohledněna zejména návaznost na zastavené území, ale i okolní volné pozemky, návaznost na 
dopravní a technickou infrastrukturu.
Účelem územní studie je získání kvalifikovaného podkladu pro rozhodování v území  a návrh regulace 
zástavby.
Podkladem pro zpracování územní studie bylo polohopisné a výškopisné zaměření, katastrální
mapa a platný územní plán.

2. VYMEZENÍ ŘEŠENÉHO ÚZEMÍ, ŠIRŠÍ VAZBY
Řešené území leží mimo zastavěné území, severozápadně od sídla Nerad jako jeho koncová část. Území ve své jižní
části navazuje na stávající zástavbu, ze západu je ohraničeno vodotečí a vzrostlou zelení, ze severu a z části z 
východu je zemědělská půda. Dopravně je území napojeno prodloužením stávající místní komunikace v Neradu. 
Rozloha řešeného území je 4,5 ha – viz obr. č. 1. 
Obr. č. 1 Výřez z katastrální mapy s leteckým snímkem a zákresem předmětného území 
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a) ochrana a tvorba životního prostředí
Prvky ÚSES se v dané lokalitě nevyskytují. 
Území se nachází v ochranném pásmu přírodního léčivého zdroje, ochranném pásmu pozorovacího 
vrtu.

b) ochrana veřejného zdraví
V lokalitě jsou nepřípustné  stavby, zařízení a činnosti, které svým provozováním narušují užívání 
staveb a zařízení ve svém okolí, snižují kvalitu okolního prostředí nebo zvyšují dopravní zátěž v území 
nepřípustnou míru. Dále nejsou přípustné pozemky, stavby a zařízení pro výrobu a skladování (těžký a
lehký průmysl, zemědělská velkovýroba, skladovací areály) ani pozemky, stavby a zařízení pro čerpací
stanice pohonných hmot, kapacitní veřejná parkoviště, plochy pro odstavování nákladních vozidel, 
hromadné garáže 

c) ochrana kulturních hodnot
Řešená lokalita leží v území s archeologickými nálezy. 
Záchranný archeologický průzkum byl proveden v roce 2019 firmou Labrys o.p.s. Průzkum proběhl v 
souladu se zákonem 20/1987 Sb. O státní památkové péči. Při výzkumu byl zjištěn výrobní areál 
související s lesními řemesly, který můžeme datovat do období středověku, konkrétně 15. století.
Vlastní plochy jednotlivých parcel domů předmětem výzkumu nebyly a zůstávají nadále územím s 
archeologickými nálezy.
Pro stavebníky z této skutečnosti vyplývá zákonná oznamovací povinnost podle §22 odst. 2 zákona 
ČSN c. 20/1987 Sb., o státní památkové péci, ve znění pozdějších předpisů a povinnost provedení 
záchranného archeologického výzkumu.

d) Civilní ochrana, obrana a bezpečnost 
Dle Havarijního plánu Pardubického kraje nezasahuje řešené území do žádné vnější zóny havarijního 
plánování. Obecně je nutno zmínit 200m zónu havarijního plánování na každou stranu od osy silnice II.
třídy pro účely havarijního plánování podél silnice II. třídy v důsledku možné havárie přepravovaného 
média. Zásobování požární vodou je zajištěno požárními hydranty instalovanými na vodovodu. V obci 
nebyl zřízen žádný stálý úkryt pro ukrytí obyvatelstva v důsledku mimořádné události. Pro tento účel je 
možno využít improvizované úkryty - škola, sokolovna příp. sklepní prostory stávající zástavby. 

e) ochrana před povodněmi
Řešené území není ohroženo záplavou a povodní.

f) Ochrana ZPF, vyhodnocení předpokládaných důsledku navrhovaného řešení na ZPF
Pozemky jsou v katastrálním území Nerad a Živanice - IV. třída ochrany, BPEJ 32110, orná půdy,
zahrady.

g) Vymezení pozemku pro veřejně prospěšné stavby
V řešeném území nejsou vymezeny veřejně prospěšné stavby.

h) ochranná pásma inž,sítí, PUPFL
Ochranná pásma iženýrských sítí v území nejsou známa. 
Podél břehu potoka v západní hraně území je požadavkem územního plánu vymezen pruh pro přístup 
k vodnímu toku.
Lokalita jako celek je včleněna do ochranného pásma pozorovacího vrtu CHMÚ.
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3. POŽADAVKY VYPLÝVAJÍCÍ Z ÚZEMNÍHO PLÁNU
Územní plán Živanice (dále jen „ÚP Živanice“) vydaný Zastupitelstvem obce Živanice nabyl účinnosti dne 
27. 10. 2015. Řešené území leží dle územního plánu v zastavitelné lokalitě Z11, v ploše se stanoveným 
způsobem využití BV – bydlení v rodinných domech – venkovské – obr. č.2. 
Obr. č. 2 - Výřez z územního plánu Živanice se zákresem předmětného území 

Podmínky pro zastavitelnou lokalitu Z11 dle územního plánu: 
Rozvojová plocha BV navržená severozápadně od místní části Nerad ve volné krajině 

- koeficient zastavění maximálně 0,085- tj. max. 3838 m2 
- ponechat volný manipulační pruh podél vodního toku v šíři 6 m od břehové čáry 
- respektovat zeleň podél vodního toku 

Koeficient zastavění znamená podíl celkové zastavěné plochy z celkové rozlohy pozemku. Do 
zastavěné plochy se započítávají veškeré zpevněné plochy - tj. plochy všech objektů a staveb, 
komunikací a parkovacích ploch. 

Dle textové části ÚP Živanice je plocha s rozdílným způsobem využití BV určena pro bydlení 
venkovského charakteru. 
Přípustné využití: 

− pozemky, stavby pro bydlení typu rodinného domu 
− pozemky, stavby zemědělských usedlostí - tzn. bydlení s obytnými a hospodářskými 

zahradami a se zemědělskými stavbami pro chov dobytka nebo domácích zvířat, pro 
uskladnění a posklizňovou úpravu produktů rostlinné výroby, a to v objemech dostačujících 
převážně pro samozásobení, popř. se stavbami pro odstavování zemědělské techniky 
potřebné pro samozásobení, které charakterem svého provozu nenarušují užívání staveb a 
zařízení ve svém okolí, nesnižují kvalitu okolního prostředí a nezvyšují dopravní zátěž v území
nad přípustnou mez 

− další funkce (obslužná sféra a nerušící výrobní činnosti), které jsou slučitelné s bydlením ve 
venkovském prostoru 

− pozemky, stavby a zařízení pro rodinnou rekreaci menšího rozsahu (např. typu penzionu) 
− pozemky, stavby a zařízení občanského vybavení místního významu 
− doplňkové stavby ke stavbám hlavním (garáže aj.) 
− veřejná prostranství s pěšími a cyklistickými komunikacemi, drobnými zpevněnými plochami, 

veřejnou zelení, dětskými hřišti - vše lokálního významu, sloužící především pro danou lokalitu
− pozemky soukromé a vyhrazené zeleně, zahrady s hospodářskými stavbami sloužícími 

převážně pro samozásobení 
− menší vodní plochy a prvky 
− pozemky, stavby a zařízení dopravní a technické infrastruktury pro obsluhu řešeného území 
− protipovodňová a protierozní opatření 

4 / 9



Podmíněně přípustné využití: 
− pozemky, stavby a zařízení drobné a řemeslné výroby a služeb (výrobních i nevýrobních), za 

podmínky, že charakterem svého provozu nenarušují užívání staveb a zařízení ve svém okolí, 
nesnižují kvalitu okolního prostředí a nezvyšují dopravní zátěž v území nad přípustnou mez 

− pozemky, stavby, zařízení a činnosti komerční občanské vybavenosti (vč. administrativní) za 
podmínky, že svým provozováním a kapacitou nenaruší užívání staveb, pozemků a zařízení ve
svém okolí, nesníží kvalitu okolního prostředí a nezvýší dopravní zátěž v lokalitě nad 
přípustnou míru 

− fotovoltaické elektrárny za podmínky umístění na střechách budov 

Nepřípustné využití: 
− stavby, zařízení a činnosti, které svým provozováním narušují užívání staveb a zařízení ve 

svém okolí, snižují kvalitu okolního prostředí nebo zvyšují dopravní zátěž v území 
nepřípustnou míru 

− pozemky, stavby a zařízení pro výrobu a skladování (těžký a lehký průmysl, zemědělská 
velkovýroba, skladovací areály) 

− pozemky, stavby a zařízení pro čerpací stanice pohonných hmot, kapacitní veřejná parkoviště, 
plochy pro odstavování nákladních vozidel, hromadné garáže 

Podmínky prostorového uspořádání a ochrana krajinného rázu: 
− novostavby či přestavby stávajících staveb musí respektovat urbanistickou strukturu, výškovou

hladinu okolní zástavby a architektonický charakter tradiční zástavby 
− doplňkové stavby musí být svým charakterem, objemem i vzhledem přizpůsobeny stavbě 

hlavní 
− je nepřípustné stavět řadové domy 

Další požadavky plynoucí z územně plánovací dokumentace 
− s ohledem na velikost zastavitelné plochy mezi Živanicemi a Neradem není žádoucí rozvoj 

jižně a západně od Neradu 
− zastavitelné plochy navazovat na stávající urbanistickou strukturu obce, nevytvářet samoty 
− respektovat historické jádro Neradu jako přirozené centrum 
− respektovat přírodní podmínky vč. souvisejících hodnot a limitů 
− respektovat a chránit stávající veřejnou zeleň a posilovat veřejnou zeleň v rámci zastavitelných

ploch 
− zabezpečit územní ochranu přírodního léčivého zdroje, pozorovacího vrtu 
− umožnit doplnění a kvalitativní rozvoj technické infrastruktury, občanského vybavení, veřejných

prostranství a ploch zeleně, to vše ve snaze o zlepšování životních podmínek a kvality 
životního prostředí v obci 

− eliminovat nežádoucí funkce a činnosti v území - zejména tam, kde ohrožují či znehodnocují 
obytnou a rekreační funkci, popř. chráněné hodnoty v území 

− chránit přírodně cenné složky území, zemědělský a lesní půdní fond; vytvářet podmínky pro 
uchování tradičního krajinného rázu a celkové zkvalitňování extravilánové složky území 

− v zastavěném území a zastavitelných plochách vytvářet podmínky pro ochranu a rozvoj ploch 
veřejné zeleně a veřejných prostranství 

− respektovat historicky založený půdorysný typ - návesní „ulicovka“ v Neradu 
− chránit území s archeologickými nálezy (ÚAN) 
− chránit prvky ploch smíšeného nezastavěného území s označením Nspz 
− chránit významné prvky sídelní zeleně, významnou solitérní zeleň 
− chránit urbanistickou a krajinářskou funkci vodních toků 
− prostupnost krajiny - stávající cestní síť v krajině, propojení zástavby s přírodním zázemím 
− prvky meliorační soustavy (investice do půdy, hlavní odvodňovací zařízení) 
− plochy zeleně budou realizovány v rámci jiných funkčních ploch, zejména pak v rámci nových 

rozvojových lokalit v podobě zeleně veřejně přístupné, soukromé a vyhrazené, popř. zeleně 
ochranné a izolační 
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4. NÁVRH URBANISTICKÉ KONCEPCE (VČETNĚ REGULAČNÍCH PRVKŮ)
Charakteristika řešeného území, základní podmínky ochrany jeho hodnot

Návrh zástavby vychází z místních podmínek koncové části obce a možností jejího napojení na 
dopravní a technickou infrastrukturu.
Územní studie je zpracována na podkladu katastrální mapy a výškopisného a polohopisného 
zaměření.
V dotčeném místě se nenachází žádné podzemní ani nadzemní vedení, které by byly záměrem 
dotčeny. 
Západní hrana území přiléhající ke korytu Neratovického potoka je dle požadavku územního 
plánu dotčená věcným břemenem odstupu od vodního toku.
Na návrhem vymezených pozemcích se předpokládá zástavba rodinných domů.
Navržená veřejná prostranství jsou v dostatečném rozsahu uvnitř řešeného území podél 
komunikací.
Lokalita Z11 přiléhá k místní obslužné komunikaci ze které je také napojena. Komunikace slouží 
pro přístup k okolním zemědělským pozemkům, tato její funkce není návrhem dotčena. 
Komunikace je rozšířena a stavebně upravena pro průjezd ale také vjezd na pozemky lokality 
Z11 Na místní obslužnou komunikaci navazuje obytná zóna ve tvaru C. Doprava je uspořádána 
jako okružní, tak aby i koncová část obce byla plynule obsloužitelná. 

Dopravní napojení lokality Z11 zajišťuje podél její jižní hrany probíhající páteřní komunikace 
obce.  Tato je návrhem rozšířena, stavebně upravena tak aby splňovala požadavky místní 
obslužné komunikace, současně zajišťuje vjezd na pět nově vymezených stavebních parcel. Za 
hranicí řešené lokality komunikace pokračuje jako nezpevněná polní cesta k okolním 
zemědělským pozemkům.
Zbylé stavební parcely jsou přístupné z obytné zóny, která svým tvarem písmene C na místní 
komunikaci navazuje ve dvou místech, díky čemuž je vytvořeno plynule průjezdné území i v této 
koncové části obce. V severním rohu obytné komunikace jsou vymezena návštěvnická parkovací
stání včetně stání pro osoby s omezenou možností pohybu a orientace. Současně svým profilem 
zajišťuje zklidnění dopravy a v neposlední řadě také vymezení veřejného prostranství.
Sjezdy na komunikaci jsou předdefinovány jejích profilem mohou být upřesněny dle navržených 
rodinných domů a dle vlastnických vztahů k pozemkům.

Jednotlivé pozemky jsou navrženy v rozmezí od 600m2 do 1400m2.  Návrhu je umístěno16 parcel
pro výstavbu rodinných domů. 
Umístění jednotlivých staveb na pozemku bude splňovat vyhlášku 501/2006Sb. O obecných 
požadavcích na využívání území ve znění pozdějšího předpisu. Přesné rozměry, objem a 
umístění rodinných domů bude řešeno v samostatné projektové dokumentaci jednotlivých domů 
při dodržení navržené regulace.

Podmínky prostorového uspořádání a ochrany krajinného rázu 
regulační prvky - závazné:
01 - novostavby či budoucí přestavby musí respektovat urbanistickou strukturu, výškovou hladinu

okolní zástavby a architektonický charakter původní zástavby
02 - stavební čára hlavní hmoty RD v rozmezí 6 až 7 metrů od hrany pozemku
03 - před stavební čáru možno umístit doplňkové stavby typu garáž, sklad, tyto se mohou umístit 

na uliční čáru, budou jednopodlažní max. výšky4,5 m, střecha plochá, nebo šikmá. Pultová 
střecha se nepřipouští

04 - minimální vzdálenost hlavní hmoty RD od hranic sousedních pozemků 3,5m
05 - minimální vzdálenost doplňkové stavby od hranic sousedních pozemků 2m
06 - zastavěná plocha pozemků určených pro výstavbu RD je 134,5 m2 – zastavěná plocha je 

souhrnem ploch stavby hlavní RD, staveb doplňkových k RD a zpevněných ploch; plochy ze 
zatravňovacích dlaždic se do zastavěné plochy nezapočítávají pouze v případě, že nebudou 
zastřešeny

07 – hlavní hmota rodinného domu
a.   přízemní s obytným podkrovím 
b.   sklon střešní roviny 25° - 45°
c.   max. výška hřebene 8,0 m od ±0,000
d.   Štíty rodinných domů budou orientovány směrem k příjezdové komunikaci. Tzn 

orientace hřebene střechy stavby rodinného domu je definována kolmo na příjezdovou 
komunikaci.

e.   půdorys obdélník - poměr stran min. 1:1,4; je přípustný i tvar „L“,  kdy musí být 

6 / 9



zachováno umístění hlavní hmoty štítem do uliční fronty a podélnost bude převládat 
nad 50% plochy půdorysu objektu (včetně), nelze umístit hlavní hmotu RD podélně 
(rovnoběžně) s komunikací

f.    střecha – sedlová, jiné tvary střeh (jako polovalbová, valbová, pultová a plochá) nejsou
přípustné

g.   bude respektovat charakter tradiční venkovské zástavby
h.  Stavby rodinných domů budou realizovány jako jednopodlažní s obytným  
     podkrovím krytým sedlovou střechou. 

Stavby s plochou střechou nejsou přípustné. 
Stavby s podkrovím bez využití obytnými místnostmi jsou přípustné s podmínkou 
zachování výšek atik a hřebene odpovídající obytnému podkroví.

i.   výstavba dvojdomů či řadových domů se nepřipouští
08 – oplocení 

a.   uliční oplocení maximální výšky 1,8m, plné oplocení není přístupné
b.   oplocení směrem do volné krajiny max. 1,6m v případě plného plotu

09 –  podél vodního toku bude ponechán nezaplocený pruh šířky 6m (v souladu s vymezeným 
věcným břemenem)

  
Návrh etapizace

Zázemí pro výstavbu rodinných domů, tedy vybudování dopravní a technické infrastruktury je 
zajištěno. Stavba každého jednoho rodinného domu bude samostatnou etapou zástavby. Jejich 
souběh je možný při zachování průjezdnosti území.

Řešení zeleně, ochrana životního prostředí, kulturní a přírodní památky, návrh plochy veřejné 
zeleně, veřejná prostranství

V území se nenachází žádné objekty, zapsané v seznamu nemovitých památek. Záchranný 
archeologický průzkum byl proveden viz výše. Řešené území se nachází v území ochrany 
přírodního léčivého zdroje a současně také ochranném pásmu pozorovacího vrtu.
Žádné památné stromy, prvky systému ekologické stability nejsou narušeny. V území se 
předpokládá pouze nízkopodlažní zástavba rodinného bydlení, formovaná jako ucelený
soubor obytné skupiny.
Občanské vybavení s ohledem na umístění lokality v rámci obce není navrženo. Jako veřejné 
prostranství je navržena obytná zóna sloužící současně pro přístup na některé ze stavebních 
parcel v území.
Pozemky v řešeném území jsou převážně v kategorii orná půda. Tyto budou pro zpevněné 
plochy a rodinné domy odňaty ze zemědělského půdního fondu. Před zahájením stavby bude 
provedena skrývka ornice. Zemina z výkopu bude využita k terénním úpravám na pozemcích 
určených k zástavbě.

5. NÁVRH DOPRAVNÍHO ŘEŠENÍ
Dopravní obsluha území je zajištěna navázáním na současnou dopravní infrastrukturu. Dopravní
napojení lokality je navrženo z jihovýchodní strany z místní obslužné komunikace,  která vymezuje jižní 
hranu rozvojové lokality Z11.
Koncepce dopravy i zástavby samotné je navržena jako obkružní. Území ač koncové v rámci obce je 
tedy plynule průjezdné resp objízdné bez nutnosti řešení obratišť a slepých cest.

Funkce území je obslužná a to jak z hlediska dopravy vozidlové tak dopravy pěší. Doprava se zde
předpokládá výhradně cílová o minimální intenzitě. Převážná část území je řešena jako obytná zóna s 
fyzickými opatřeními pro zklidnění dopravy (zpomalovací příčné prahy, zvýšené křižovatky, zúžení 
vozovky, směrové retardéry).
V každém místě navržených částí je zajištěn průjezdný prostor o šířce minimálně 3,5 m, tento prostor 
umožňuje průjezd vozidel, která se v obytné ulici budou vyskytovat, včetně vozidel pro svoz odpadku, 
vozidel hasičského sboru, stehovacích vozu apod. Těmto vozidlům jsou přizpůsobeny poloměry 
směrových a nárožních oblouku. Po stranách zpevněných ploch je k hranici parcel počítáno
s volnými pruhy pro zatravnění. 
Tento pruh slouží také pro umístění podzemních vedení, vsakování a veřejného osvětlení.
Na navržené komunikace budou napojeny jednotlivé vjezdy na nové parcely.
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Odstavování vozidel bude realizováno na vlastních pozemcích rodinných domu. U každého
rodinného domu budou parkovací stání na pozemku RD a to v garáži nebo stání na pozemku RD. V 
rozích obytné zóny jsou navržena parkovací stání pro návštěvníky včetně vymezených parkovacích 
stání pro handycap.
V řešeném území nebudou umisťována parkoviště ani garáže pro vozidla o hmotnosti vetší jak 3,5 tuny.

Doprava v klidu pro uvažovanou lokalitu je řešena takto:
‐ Odstavování vozidel obyvatel obytné zóny je řešeno výhradně na soukromých pozemcích jednotlivých

RD. Na každý RD jsou uvažována 2 odstavná stání.
‐ Parkování v obytné zóně je řešeno v rámci navrhované obytné zóny na vyznačených parkovacích 

stání
viz 01.2. SITUACE KOMUNIKACE. Celkový počet parkovacích stání jsou 4 parkovací místa (z toho 
jedno stání pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace). Výpočet parkovacího stání 
vycházel z těchto předpokladů:

‐ celková plocha RD nad 100m2, počet osob na jeden RD (3 osoby), součinitel automobilizace (ka),
součinitel redukce počtu stání (kp)
Celkový počet parkovacích stání N – výpočet:

N = Po x ka x kp
Po = základní počet parkovacího stání
Po = (počet RD x počet osob na jeden RD)/počet účelových jednotek na 1 stání
Po = (16 x 3) / 20 = 2,4 zaokrouhleno nahoru na 3
ka = součinitel automobilizace dle dané území
ka = (počet registrovaných vozidel/počet obyvatel x 1000)
ka = (434 / 965 x 1000) = 1,13
kp = součinitel redukce počtu stání určený charakterem území
kp = pro skupinu A (obce do 5000 obyvatel – velmi nízká kvalita obsluhy území veřejnou 
dopravou) = 1
N = 3 x 1,13 x 1
N = 3,4 zaokrouhleno nahoru na 4

Celkový počet parkovacích stání jsou 4.

Vjezdy na soukromé pozemky jsou řešeny v šíři odpovídající dvěma navazujícím odstavným stáním a 
šíří vstupu k RD. Uvažovaná šířka je tedy 5m. Na vjezdech a v šířce vstupu k RD je obruba snížena na 
nášlap 0,02m. Povrch vjezdu bude proveden ze zámkové dlažby. Na vjezdech na místní obslužnou 
komunikaci byly ověřeny rozhledové poměry pro návrhovou rychlost 30km/hod a v obytné zóně pro 
návrhovou rychlost 20km/hod.

6. TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA
sítě technické infrastruktury

Veškeré nezbytné sítě technické infrastruktury (jmenovitě vodovod, kanalizace, zařízení odtoku a 
vsakování dešťových vod, veřejné osvětlení) je v území realizováno. 
Páteřní rozvody sítí technické infrastruktury jsou umístěny v rámci pozemku komunikace odkud jsou 
vyvedeny k přípojným bodům na hranici jednotlivých pozemků a realizovány dle schválených projektů 
pro stavební/územní rozhodnutí. 
Situace znázorňující vedení jednotlivých sítí je součástí grafické přílohy. 
Rozvodná síť slaboproudu je realizována dle samostatného projektu Čez.
Rozvod plynu není v území realizován.
Rozvod sítí elektronických komunikací není v místě realizován.

Nakládání s dešťovými vodami
Srážkové vody budou odváděny pomocí příčného a podélného spádování do uličních vpustí a dále do 
navrhované dešťové kanalizace, kterou bude voda vedena do vsakovacího objektu umístěného 
v zeleni cca ve středu zájmového území mezi pozemky jednotlivých RD. 
Do navrhovaného vsakovacího objektu budou dále odváděny dešťové vody ze střech navrhovaných 
objektů a k nim příslušejících zpevněných ploch. 
Srážkové vody z obslužné komunikace, z které je řešeno napojení řešené obytné zóny budou 
likvidovány rozlivem v přilehlém zeleném pruhu. 
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Zásady zajištění požární ochrany stavby
Nově dojde vybudování inženýrských sítí a příjezdové komunikace. Hlavní příjezdová komunikace z 
obce Nerad bude tvořena asfaltovou komunikací o šířce 3,75 m. Nová průjezdná obslužná komunikace
k rodinným domům bude mít šířku alespoň 3,0 m. Nově je navrženo vedení vodovodu – vodovodní řad 
PVC d100. Na vodovodním řadu jsou nově navrženy 3 podzemní hydranty a 1 nadzemní hydrant. 

Odpadové hospodářství
Umístění nádob pro tříděný odpad není v řešeném území uvažováno. Odpad generovaný rodinnými 
domy bude tříděn samostatně v rámci odpadového hospodářství každého z nich. Dojde li v budoucnu 
ke změně, je společné nádoby na tříděný odpad umístit variantně v severo-východním či severo-
východním cípu komunikace vymezeném pro odstavené parkovací stání. 

Projednání
Koncepce zastavění území byla projednána se všemi dotčenými orgány státní správy i vlastníky a 
správci technické infrastruktury v rámci procesu stavebního a územního řízení komunikace a sítí 
technické infrastruktury
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