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1. Identifikační údaje:

1. 1.  Akce:

 ÚS 44+45 Lysá nad Labem - Byšičky

1. 2.  Stupeň: 

 územní studie

1. 3.  Objednatel:

 Renáta Seidlová + Kateřina Seidlová 
 Václavská 9 
 250 75 Káraný

1. 4. Pořizovatel: 
 
 Městský úřad Lysá nad Labem 
 Husovo náměstí 23 
 289 22 Lysá nad Labem

1. 5.  Zpracovatel: 

 I X A, v.o.s. 
 Švédská 25 
 150 00 Praha 5 
  
 IČO: 09035052 
 DIČ: CZ09035052

 Autorský tým 
 
 doc. Ing. arch. Tomáš Hradečný (autorizační číslo ČKA: 02694) 
 Ing. arch. Jakub Kochman 
 Ing. arch. Klára Hradečná           
 Ing. arch. Benedikt Markel 
 Ing. arch. Martina Požárová 
 Ing. arch. Julie Kopecká

 Vypracoval 
 
 Ing. arch. Jakub Kochman

2. Zadání:

Zadání územní studie 44 + 45 Lysá nad Labem - Byšičky ze dne 23.1.2019 vydané Městským úřadem Lysá nad 
Labem. Územní studie je zpracována pro účely získání kvalifikovaného podkladu pro rozhodování v území.

3. Podklady:

- zadání územní studie 
- výškopis a polohopis území – digitální soubor dwg 
- fotodokumentace

4. Řešené území:

Pozemková parcely č. 1148/4, 1448/19, st. 1420, 1448/28, 1448/1, 1448/25, 1448/26, st. 3151, 1448/27, 1448/8, 
st. 1421, st. 2271, vše v k.ú. Lysá nad Labem – smíšené využití území venkovského typu – se zvýšenými nároky 
památkové ochrany.
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řešené území
3,84 ha

S

4. ŘEŠENÉ ÚZEMÍ 1:2000



Byšičky je jedna z nejzachovalejších barokních vesnic na území České 
republiky. 
 
Pro část obce mimo náves je charakteristická parcelace kolmá k centrální 
komunikaci, kde hloubka parcely převyšuje nad šířkou parcely a objekty 
jsou umístěny na hranici parcely s veřejným prosotorem. Na tuto skutečnost 
navazujeme pokračováním parcelace kolmé ke komunikaci v celém rozsahu 
řešeného území a taktéž umístěním objektů na hranici parcely.

Typickými prvky v obci jsou např. předzahrádky ve veřejném prostoru nebo 
orientace štítů do ulice - tyto principy jsou dále v upravené formě použity v 
řešené části obce, která bezprostředně navazuje na historickou část.



5. TEXTOVÁ ZPRÁVA

ÚZEMÍ A SOULAD S ÚZEMNÍM PLÁNEM 
 
Územní studie se zabývá celým řešeným územím, realizace se však uvažuje 
v dlouhodobých etapách. Objednatel studie řeší zástavbu pouze jednoho 
pozemku, a to v horizontu 5ti let (nárůst 2 - 5 obyvatel). Zástavba ostatních 
pozemků se uvažuje výhledově v horizontu 20ti let (nárůst cca 25 - 40 
obyvatel). 
U každého pozemku se předpokládá připojení na dostupné inženýrské sítě. 
Likvidace dešťových vod se předpokládá na pozemku. Ke všem navrženým 
pozemkům náleží sjezdy z hlavní komunikace a komunikace „u lesa“. Polohy 
stávajících komunikací zůstávají zachovány. 
Z hlediska logiky a smyslu pořizování územně plánovací dokumentace, 
pod jejíž kategorii lze tuto územní studii podřadit, není možné pracovat 
s jednotlivými parcelami, ale pouze v logických celcích, které zahrnují i 
současně zastavěné plochy jako je tomu v případě osamoceně zastavěných 
parcel č. 1448/19, 1448/26 a 1448/8. Z tohoto důvodu je územní studií 
vymezené řešené území ohraničeno souvislou linií na hranici veřejného a 
neveřejného prostoru. 

Z hlediska funkčního využití ploch se jedná o plochu SV.2* – „smíšené 
využití území venkovského typu – se zvýšenými nároky památkové ochrany“ 
(*plocha označena za kódem regulativu hvězdičkou je plocha v záplavovém 
území Q100, tj. území, na němž je kromě regulativů stanovených územním 
plánem respektovat požadavky zákona č. 254/2001 Sb. (vodní zákon) v 
platném znění, resp. podmínky správy povodí), které je definováno takto:

Hlavní využití:

- smíšené využití území venkovského typu – klasická vesnická zástavba v lokalitě památkového 
zájmu 

Přípustné využití:

- bydlení venkovského typu, 
- oplocené zahrady u domů s funkcí užitkovou, rekreační, případně okrasnou, veřejná 
prostranství a plochy okrasné a rekreační zeleně s prvky drobné architektury a mobiliářem pro 
relaxaci (kromě staveb krbů a ohnišť), dětská hřiště. 
- drobné chovatelství a pěstitelství, 
- maloobchod (do 100 m2 prodejní plochy), 
- penziony pro přechodné ubytování 
- lokální nevýrobní služby obyvatelům, 
- nezbytná technická vybavenost, 
- parkoviště a garáže osobních automobilů výhradně pro rezidenty lokality. 

Nepřípustné využití:

- stavby a zařízení, které nesouvisejí s vymezeným hlavním nebo přípustným využitím; 
- stavby a zařízení, které v důsledku provozovaných činností překračují stanovené limity zatížení 
okolí hlukem, prachem, exhalacemi nebo organoleptickým pachem – a to i druhotně např. 
zvýšením dopravní zátěže, vyvolanou přepravou materiálu nebo osob;  
- výroba solární energie; 

Podmínky:

- zařízení a nevýrobní služby s přípustným využitím (s výjimkou zařízení ubytovacích) jsou 
lokálního významu – výhradně pro potřeby obyvatel lokality; 
- zařízení a nevýrobní služby s přípustným využitím musí charakterem svého provozu 
respektovat hygienické limity závazné pro využití hlavní, tj. zejména nesmí překračovat limity 
hlukové zátěže, rušit noční klid, obtěžovat tzv. „světelným smogem“, apod.; 
- parkování vozidel je nutné řešit na vlastním pozemku

ZASTAVITELNÉ PLOCHY

A - běžně zastavitelná plocha

    - navazuje na stávající urbanistickou strukturu obce 
    - vychází z hranice ochranného pásma PR Káraný - Hrbáčkovy tůně a 
využitelnosti ploch z platného územního plánu města Lysá nad Labem - 
respektuje ZS.1 Nezastavitelné zahrady 
   - v místě ochranného pásma lesa počítá s vyjímkou 

B - výjimečně zastavitelná plocha A

    - současná urbanistická struktura obce je charakteristická umístěním 
hospodářských staveb v hloubce parcel - návaznost na logický vývoj obce, 
stavební rozvoj směrem od komunikace je relativně živelný 
    - umožnění hospodářského způsobu života a soukromého zemědělství 
(možnost využití větší části parcely pro hospodaření) 
    - vyznačená plocha je dle platného ÚP nezastavitelná, ale pro případ 
budoucího rozvoje nebo přípravy změny ÚP může představovat rezervní 
rozvojovou plochu 
 
A Toto řešení není návrhem územní studie, ale poukazuje na možnost 
budoucího rozhodování v území. 

PARCELACE

Obec Byšičky je známa především svou barokní návsí ve tvaru okrouhlice. 
Hranice hvězdicovitě uspořádaných parcel kolem kruhové návsi mají 
průsečík v těžišti návsi. 
Pro část obce mimo náves je charakteristická parcelace kolmá k centrální 
komunikaci, kde hloubka parcely převyšuje nad šířkou parcely. Na tuto 
skutečnost navazujeme pokračováním parcelace kolmé ke komunikaci v 
celém rozsahu řešeného území.

Stávající pozemková parcela č. 1448/4 je rozdělena na 4 parcely. Vzhledem 
k ne ideálnímu orientování již zastavěné parcely vůči komunikaci je u nových 
parcel vytvořen 20 m dlouhý úsek kolmý ke komunikaci. Je tak umožněno 
udržet linii uliční čáry a zároveň je usnadněno umisťování nových obejktů 
současným způsobem stavění (ortogonální konstrukční systémy). Stávající 
pozemková parcela č. 1448/28 zůstává nezměněna. Stávající pozemková 
parcela č. 1448/1 je rozdělena na dvě parcely. Stávající pozemková parcela 
č. 1448/25 zůstává nezměněna. Stávající pozemková parcela č. 1448/27 je 
rozdělena na dvě parcely.

Vzhledem k vymezení nových ploch veřejného prostranství je ze všech 
parcel vyčleněn na severní straně pruh pro uliční předzahrádky a na jižní 
straně pruh pro nezpevněnou záhumenní cestu. Na základě podmínek je 
splněna požadovaná plocha pro nová veřejná prostranství. Veškerá nově 
navržená prostranství uvažujeme v majetku města

ULIČNÍ A STAVEBNÍ ČÁRA 
 
Stavební čára závazná otevřená 
 
- zástavba musí tuto hranici sledovat, nesmí nikde ustupovat, hranice však 
nesmí být zastavěna ve své délce souvisle a úplně a platí pro hlavní objekty 
- stavební čára je zároveň uliční čárou, zástavba je umístěna na hranici 
pozemku, předzahrádky jsou součástí veřejného prostoru 
- stavební čáru mohou překročit pouze prvky, které architektonicky člení 
průčelí fasád, obklady fasád, základy a sokly, korunní římsa a střecha do 
vzdálenosti 0,3 m

ZÓNY REGULACE

Regulace vycházejí převážně ze současného členění obce, kdy nová 
zástavba má doplňovat dochovanou intaktní historickou strukturu a ne 
jí hmotově konkurovat. Klíčovým prvkem je umístění objektů na hranici 
stavební parcely a výstavba pouze objektů stylově shodných s dochovanými 
tradicemi v území. Odstup objektu 1 m od hranice sousední parcely je na 
základě historických vzorů, kdy mezi sebou měly parcely minimální odstupy, 
aby byly fasády opravitelné a mohla být odvedena dešťová voda. Zároveň 
také ochrana budovy přesahem střechy a nepřesáhnutí na sousední 
pozemek. Ve chvíli, kdy je dům navržen a realizován na hranici stavebního 
pozemku, je přípustné vymezit se k veřejnému prostoru ohradní zdí např. s 
vjezdovou bránou. Stavby na hranici pozemku v tu chvíli vytvářejí souvislou 
frontu. Oplocení v zezastavitelné části bude řešeno transparentně bez 
pohledových clon.

Obecné regulativy pro všechny zóny

    - je umožněna výstavba pouze objektů stylově shodných s 
      dochovanými tradicemi v území    
    - umístění objektu na vnější závaznou otevřenou stavební čáru 
    - poměr stran objektu minimálně 1 : 2 
    - minimální zastavěná plocha objektu 100 m2 
    - sedlová střecha se sklonem 35 - 45° 
    - maximální šířka objektu 7 m 
    - maximální výška objektu 7,5 m nad terénem

Zóna 0

    - krajní parcela s rohovým objektem - závazné umístění v SZ rohu parcely  
      a tvar L 
    - odstup od hranice sousední parcely 1 m

Zóna 1

1a - umístění objektu hřebenem kolmo ke komunikaci

    - odstup od hranice sousední parcely 1 m 
    - umístění objektu do SZ rohu parcely

1b - umístění objektu hřebenem rovnoběžně s komunikací

    - slepý štít možno umístit na hranu pozemku

Zóna 2

    - podmínkou je zastavění alespoň 1/2 šířky parcely objektem s hřebenem  
      rovnoběžným s komunikací

Zóna 3

    - umístění objektu hřebenem rovnoběžně s komunikací 
    - slepý štít možno umístit na hranu pozemku

Zóna 4   

    - doplňkové hospodářské a výrobní objekty 
    - výjimka maximální výšky objektu nad terénem 10 m 
      (návaznost na tradiční hospodářské stavby)



5. TEXTOVÁ ZPRÁVA

VYJÁDŘENÍ K ZÁVAZNÝM STANOVISKŮM

V období od 4.9.2020 do 10.11.2020 jsme obdrželi veškerá potřebná 
stanoviska. Všechna stanoviska jsou souhlasná.

- Souhlasné stanovisko GRIDSERVICES. V místě neprovozuje žádná zařízení

- Souhlasné stanovisko CETIN s vypsanými podmínkami připojení v případě 
realizace přípojky.

- Souhlasné stanovisko ČEZ s vypsanými podmínkami v případě realizace 
přípojky.

- Souhlasné stanovisko správce veřejného osvětlení (Václav Bílek) s 
vypsanými podmínkami v případě realizace zástavby.

- Souhlasné stanovisko STAVOKOMPLET jako správce vodovodu a 
kanalizace s podmínkami v případě realizace vodovodních a kanalizačních 
přípojek. Likvidace dešťových vod se předpokládá na pozemcích jednotlivých 
staveb.

- Souhlasné stanovisko KOORDINOVANÉ. Vyjádření ke stanovisku níže. 

- Samostatné souhlasné stanovisko ODBORU VÝSTAVBY A ŽIVOTNÍHO 
PROSTŘEDÍ - PAMÁTKOVÁ PÉČE. Vyjádření ke stanovisku níže. 
___________________________________________________________________________________

KOORDINOVANÉ ZÁVAZNÉ STANOVISKO

A Odbor dopravy závazné stanovisko nevydává. 
 
B Odbor správy majetku závazné stanovisko nevydává. 
 
C Odbor výstavby a životního prostředí z hlediska památkové péče  
 vydává samostatné závazné stanovisko. 
 
D Odbor výstavby a životního prostředí z hlediska ochrany vod vydává  
 souhlasné stanovisko bez připomínek. 
 
E Odbor výstavby a životního prostředí z hlediska nakládání s odpady  
 závazné stanovisko nevydává. 
 
F Odbor výstavby a životního prostředí z hlediska ochrany ovzduší  
 závazné stanovisko nevydává. 
 
G Odbor výstavby a životního prostředí z hlediska ochrany přírody a  
 krajiny vydává souhlasné závazné stanovisko s požadavky: 
 
 1) Sjednocení hranice nezastavitelné části dle územního plánu (ZS.1) a  
 v souladu s ochranným pásmem přírodní rezervace Hrbáčkovy tůně -  
 Káraný.

 Upravení hranice nezastavitelné části zapracováno do výkresu 7. SCHÉMATA -  
 ZASTAVITELNÉ PLOCHY + OCHRANNÁ PÁSMA.

 2) Oplocení v nezastavitelné části (ZS.1) řešit pouze drátěným pletivem  
 bez pohledových clon/plachet/rohoží apod.

 Doplněno v části 5. TEXTOVÁ ZPRÁVA v odstavci ZÓNY REGULACE.

 3) V ploše SV.2* neumožnit výstavbu dřevěných srubů a objektů   
 podobného typu, resp. umožnit pouze výstavbu objektů stylově   
 shodných s dochovanými tradicemi v území.

 Zapracováno a popsáno v části 5. TEXTOVÁ ZPRÁVA v odstavci ZÓNY   
 REGULACE.

 4) Záhumenní cestu řešit pouze formou nezpevněné komunikace.

 Popsáno v části 5. TEXTOVÁ ZPRÁVA v odstavci PARCELACE.

 5) Z plochy ZS.1 vypustit všechny nepovolené objekty (viz. p. č.   
 1448/19, 1448/25).

 Zapracováno ve všech částech dokumentace.

H Odbor výstavby a životního prostředí z hlediska ochrany zemědělského  
 půdního fondu vydává závazné stanovisko: Realizací budou dotčeny  
 zájmy chráněné zákonem č. 334/1992 Sb. Záměr si vyžádá odnětí  
 půdy ze ZPF.

I Odbor výstavby a životního prostředí z hlediska státní správy lesa  
 vydává souhlasné stanovisko bez připomínek.

J Odbor výstavby a životního prostředí z hlediska územního plánování  
 závazné stanovisko nevydává.

K Odbor výstavby a životního prostředí z hlediska památkové péče  
 vydává souhlasné závazné stanovisko s požadavky:

 1) Doplnit do textu i popisu výkresů regulativ šířky domů do 7 m.

 Zapracováno a popsáno v části 5. TEXTOVÁ ZPRÁVA v odstavci ZÓNY   
 REGULACE.

 2) Doplnit podmínku matné skládané červené střešní krytiny, ev. světle  
 šedé skládané krytiny.

 Podmínka se nevztahuje na regulaci území, ale na realizaci staveb.

 3) Doplnit podmínku průhledného oplocení, tj. plaňkového bez   
 podezdívky nebo jen s minimální podezdívkou, ev. drátěného oplocení.  
 Plné oplocení je vhodné pouze dřevěné bedněné (širší výškově   
 orientovaná prkna se spárami krytými lištami.

 Ve chvíli, kdy je dům navržen a realizován na hranici stavebního pozemku, je  
 přípustné vymezit se k veřejnému prostoru ohradní zdí např. s vjezdovou bránou -  
 stavby na hranici pozemku v tuto chvíli vytvářejí souvislou frontu. Ostatní oplocení  
 se řídí doporučením a to průhledné oplocení, tj. plaňkové bez podezdívky nebo jen  
 s minimální podezdívkou, ev. drátěné oplocení. Plné oplocení je vhodné pouze  
 dřevěné bedněné (širší výškově orientovaná prkna se spárami krytými lištami).

 Popsáno v části 5. TEXTOVÁ ZPRÁVA v odstavci ZÓNY REGULACE.

 4) Vymezit škálu barev pro fasády domů.

 Podmínka se nevztahuje na regulaci území, ale na realizaci staveb.

 

 5) Vyloučit použití fotovoltaických panelů, popř. definovat pravidla  
 použití. Jen na ucelené nečleněné plochy, nelze užívat na střechách s  
 komíny, střešními okny, vikýři, úžlabími.

 Podmínka se nevztahuje na regulaci území, ale na realizaci staveb.

 Záměr není v rozporu se záměry státní památkové péče. Další podmínky si správní  
 orgán určuje pro jeho realizaci.



Tři Chalupy

PR Káraný - Hrbáčkovy tůně

k.ú. Lysá nad Labem

k. ú Sedlčánky

Řehačka

Byšická tůň

Kozí chlup

Řehákova bouda

Karlov

BYŠIČKY

směr přívodu vodovodu
a odvodu kanalizace

Mlynařice

Černava

pokračování vodovodu
a kanalizace do obce

ZASTAVĚNÉ ÚZEMÍ OBCE BYŠIČKY - STÁVAJÍCÍ

ZASTAVĚNÉ ÚZEMÍ OBCE BYŠIČKY - NAVRHOVANÉ

ZASTAVĚNÉ ÚZEMÍ OSTATNÍCH OBCÍ

POLE
LESY
LOUKY
VODNÍ PLOCHY

HRANICE KATASTRŮ

ŘEŠENÉ ÚZEMÍ - 3,84 ha

PR KÁRANÝ - HRBÁČKOVY TŮNĚ

LEGENDA

VYSOKÉ NAPĚTÍ

KOMUNIKACE

KANALIZACE
VODOVOD

6,43 ha = 100 %

2,52 ha = +39,2 %
NAVRHOVANÉ ZASTAVĚNÉ ÚZEMÍ CELKEM = 8,95 ha

S

6. VÝKRES ŠIRŠÍCH VZTAHŮ 1:5000



A - BĚŽNĚ ZASTAVITELNÁ
PLOCHA

1448/8

1448/27

1448/26

1448/25

1448/1
1448/28

3151

1448/18
1437/3

1448/9

1421

2271

1564/12

1450/1

1448/19

1448/4

1420

3518/4
3518/3

1437/2

3518/1

952

1447/20

14187901447/34
522/2

1441/3

3673

1423

539
538

1325

522/1

523524525

1596

1598

1448/3

1425

14
48

/2
3

1587/5

1587/6

1587/2

1587/3 1450/16 (PK 1448/7)

(PK 1448/5)

1587/11

ochranné pásmo lesa
ochranné pásmo Hrbáčkovy tůně

50 m

50 m

B - VÝJIMEČNĚ ZASTAVITELNÁ
PLOCHA

1448/8

1448/27

1448/26

1448/25

1448/1
1448/28

3151

1448/18
1437/3

1448/9

1421

2271

1564/12

1450/1

1448/19

1448/4

1420

3518/4
3518/3

1437/2

3518/1

952

1447/20

14187901447/34
522/2
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3673
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538
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3

1587/5

1587/6

1587/2

1587/3 1450/16 (PK 1448/7)

(PK 1448/5)

1587/11

ZS.1
nezastavitelné zahrady

SV.2*
smíšené využití území venkovského typu

se zvýšenými nároky památkové péče

1448/8

1448/27

1448/26

1448/25

1448/1
1448/28

3151

1448/18
1437/3

1448/9

1421

2271

1564/12

1450/1

1448/19

1448/4

1420

3518/4
3518/3

1437/2

3518/1

952

1447/20

14187901447/34
522/2
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523524525
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1448/3

1425

14
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/2
3

1587/5

1587/6

1587/2

1587/3 1450/16 (PK 1448/7)

(PK 1448/5)

1587/11

8241 m²

3965 m²
1820 m²

6233 m²

3045 m²

3045 m²

5987 m²

6114 m²
1448/8

1448/27

1448/26

1448/25

1448/1
1448/28

3151

1448/18
1437/3

1448/9

1421

2271

1564/12

1450/1

1448/19

1448/4

1420

3518/4
3518/3

1437/2

3518/1

952

1447/20

14187901447/34
522/2

1441/3

3673

1423

539
538

1325

522/1

523524525

1596

1598

1448/3

1425

14
48

/2
3

1587/5

1587/6

1587/2

1587/3 1450/16 (PK 1448/7)

(PK 1448/5)

1587/11

2296 m² 1720 m² 1716 m² 1772 m² 3589 m² 2532 m²
3076 m²

2801 m²

2609 m²
2941 m²

1659 m²

a = 1875 m²

2800 m²

5705 m²

b = 1355 m²

20 m

ÚZEMNÍ PLÁN

PARCELACE_STAV PARCELACE_NÁVRH + VYMEZENÍ VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ

ZASTAVITELNÉ PLOCHY + OCHRANNÁ PÁSMA

A - BĚŽNĚ ZASTAVITELNÁ PLOCHA = 18 820 m²
B - VÝJIMEČNĚ ZASTAVITELNÁ PLOCHA ᴬ  - REZERVA = 8 380 m²

CELKOVÁ ZASTAVITELNÁ PLOCHA = 18 820 m² = 1,88 ha

Na každé dva hektary zastavitelné plochy smíšené obytné
se vymezuje s touto zastavitelnou plochou související
plocha veřejného prostranství o výměře nejméně 1000 m².

Ze zastavitelné plochy 18 820 m² je tak potřeba vymezit alespoň 1000 m² plochy veřejného prostranství.
Navržené plochy veřejného prostranství - 1875 m² + 1355 m² = 3230 m² > 1360 m².
Převyšují tak více jak dvojnásobně požadovanou plochu veřejných prostranství.

ᴬ Toto řešení není návrhem územní studie, ale poukazuje na možnost budoucího rozhodování v území.

a - plocha veřejných předzahrádek = 1875 m²
b - plocha nezpevněné záhumenní cesty = 1355 m²

S

7. SCHÉMATA 1:2000



1448/8

1448/27

1448/26

1448/25

1448/1
1448/28

3151

1448/18
1437/3

1448/9

1421

2271

1564/12

1450/1

1448/19

1448/4

1420

3518/4
3518/3

1437/2

3518/5

3518/1

1148
952

1447/20

14187901447/34
522/2

1441/3

3673

1423

539
538

522/1

523524525

1596

1598

1448/3

1425

14
48

/2
3

1587/5

1587/6

1587/2

1587/3 1450/16 (PK 1448/7)

(PK 1448/5)

ZÓNA 0 ZÓNA 1
ZÓNA 2

ZÓNA 3

nezpevněná záhumenní cesta š. 4,5 m

stávající živičná komunikace

20 m

ZÓNA 4

veřejné
předzahrádky

8. VÝKRES REGULAČNÍCH ZÓN 1:1000

S

Obecné regulativy pro všechny zóny

    - je umožněna výstavba pouze objektů stylově shodných s dochovanými tradicemi v území    
    - umístění objektu na vnější závaznou otevřenou stavební čáru 
    - poměr stran objektu minimálně 1 : 2 
    - minimální zastavěná plocha objektu 100 m2 
    - sedlová střecha se sklonem 35 - 45° 
    - maximální šířka objektu 7 m 
    - maximální výška objektu 7,5 m nad terénem

Zóna 0

    - krajní parcela s rohovým objektem - závazné umístění v SZ rohu parcely a tvar L 
    - odstup od hranice sousední parcely 1 m

Zóna 1

1a - umístění objektu hřebenem kolmo ke komunikaci

    - odstup od hranice sousední parcely 1 m 
    - umístění objektu do SZ rohu parcely

1b - umístění objektu hřebenem rovnoběžně s komunikací 
    - slepý štít možno umístit na hranu pozemku

Zóna 2

    - podmínkou je zastavění alespoň 1/2 šířky parcely objektem s hřebenem rovnoběžným s komunikací

Zóna 3

    - umístění objektu hřebenem rovnoběžně s komunikací 
    - slepý štít možno umístit na hranu pozemku

Zóna 4   

    - doplňkové hospodářské a výrobní objekty 
    - výjimka maximální výšky objektu nad terénem 10 m (návaznost na tradiční hospodářské stavby)
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1587/6

1587/2

1587/3 1450/16 (PK 1448/7)

(PK 1448/5)

nezpevněná záhumenní cesta š. 4,5 m

stávající živičná komunikace

20 m

veřejné
předzahrádky

NAVRHOVANÉ DĚLENÍ POZEMKŮ KATASTRU NEMOVITOSTÍ

STÁVAJÍCÍ DĚLENÍ POZEMKŮ KATASTRU NEMOVITOSTÍ

POZEMKOVÁ ČÍSLA KATASTRU NEMOVITOSTÍ

STÁVAJÍCÍ ZASTAVĚNÉ PLOCHY

NAVRHOVANÉ VJEZDY NA POZEMKY

UMÍSTĚNÍ DOPLŇKOVÝCH OBJEKTŮ

DOPORUČENÉ UMÍSTĚNÍ NOVÝCH OBJEKTŮ

1448/4

ZDĚNÉ OPLOCENÍ

LEGENDA

NAVRHOVANÉ NEZPEVNĚNÉ KOMUNIKACE

STÁVAJÍCÍ ZPEVNĚNÉ ŠTĚRKOVÉ KOMUNIKACE

STÁVAJÍCÍ ZPEVNĚNÉ ŽIVIČNÉ KOMUNIKACE

STAVEBNÍ ČÁRA - VNĚJŠÍ ZÁVAZNÁ OTEVŘENÁ

NAVRHOVANÉ ZPEVNĚNÉ ŠTĚRKOVÉ KOMUNIKACE

STÁVAJÍCÍ NEZPEVNĚNÉ KOMUNIKACE

S

9. HLAVNÍ VÝKRES 1:1000
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1587/3 1450/16 (PK 1448/7)

(PK 1448/5)

nadzemní vedení
přemístit pod zem

směr přívodu vodovodu a odvodu kanalizace

nezpevněná záhumenní cesta š. 4,5 m

stávající živičná komunikace

20 m

pokračování vodovodu
a kanalizace do obce

veřejné
předzahrádky

NN ČEZ - PODZEMNÍ VEDENÍ - STAV (ORIENTAČNÍ PRŮBĚH)

VODOVOD STAVOKOMPLET - STAV (ORIENTAČNÍ PRŮBĚH)

KANALIZACE STAVOKOMPLET - STAV (ORIENTAČNÍ PRŮBĚH)

NOVÉ PŘÍPOJKY NN - NÁVRH

NOVÉ PŘÍPOJKY VODOVODU - NÁVRH

NOVÉ PŘÍPOJKY KANALIZACE - NÁVRH

NAVRHOVANÉ DĚLENÍ POZEMKŮ KATASTRU NEMOVITOSTÍ

STÁVAJÍCÍ DĚLENÍ POZEMKŮ KATASTRU NEMOVITOSTÍ

POZEMKOVÁ ČÍSLA KATASTRU NEMOVITOSTÍ

STÁVAJÍCÍ ZASTAVĚNÉ PLOCHY

NAVRHOVANÉ VJEZDY NA POZEMKY

UMÍSTĚNÍ DOPLŇKOVÝCH OBJEKTŮ

DOPORUČENÉ UMÍSTĚNÍ NOVÝCH OBJEKTŮ

1448/4

ZDĚNÉ OPLOCENÍ

LEGENDA

NAVRHOVANÉ NEZPEVNĚNÉ KOMUNIKACE

STÁVAJÍCÍ ZPEVNĚNÉ ŠTĚRKOVÉ KOMUNIKACE

STÁVAJÍCÍ ZPEVNĚNÉ ŽIVIČNÉ KOMUNIKACE

STAVEBNÍ ČÁRA - VNĚJŠÍ ZÁVAZNÁ OTEVŘENÁ

NAVRHOVANÉ ZPEVNĚNÉ ŠTĚRKOVÉ KOMUNIKACE

STÁVAJÍCÍ NEZPEVNĚNÉ KOMUNIKACE

CETIN - STAV (ORIENTAČNÍ PRŮBĚH)

NOVÉ PŘÍPOJKY CETIN - NÁVRH

VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ - STAV (ORIENTAČNÍ PRŮBĚH)

VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ - NÁVRH

10. VÝKRES VEŘEJNÉ INFRASTRUKTURY 1:1000
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11. AXONOMETRIE 1:1500




