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B. PRŮVODNÍ ZPRÁVA

B.01 Výchozí podklady, zadání

Výchozí podklady:
ÚP Český Dub (říjen 2011), zpracovatel: ŽALUDA, projektová kancelář, projektant: Ing. Milan Stejskal

Vymezení řešeného území:
Vymezení: dle ÚP Český Dub
Označení plochy: C 34
Funkční využití: BI (bydlení - v rodinných domech - městské a příměstské)
Plošná výměra:  23.642 m2

Požadavky vyplývající z územního plánu:
Základním požadavkem je respektování funkčního využití plochy, regulativy stanovují přípustné, podmíněně přípustné a 
nepřípustné využití. 
Pro lokalitu C34 je stanoveno funkční využití:
BI - Bydlení - v rodinných domech - městské a příměstské a stanoveny následující regulativy:

hlavní využití:
- bydlení v rodinných domech a přímo související stavby, zařízení a činnosti, vybavenost a služby 
místního charakteru
přípustné využití:
- pozemky staveb pro bydlení typu rodinného domu
- pozemky staveb pro rodinnou rekreaci
- pozemky občanské vybavenosti pro obsluhu řešeného území
- pozemky veřejných prostranství, veřejné a soukromé zeleně
- pozemky dopravní a technické infrastruktury pro obsluhu řešeného území
podmíněně přípustné využití:
- pozemky staveb výroby a služeb (charakteru drobná a řemeslná výroba, výrobní a nevýrobní služby), za podmínky, 

že svým provozováním a technickým zařízením nenaruší užívání staveb a zařízení ve svém okolí a nesnižují kvalitu 
okolního prostředí a svým charakterem a kapacitou nezvyšují dopravní zátěž v území

- pozemky staveb pro maloobchodní prodej a služby za podmínky rozsahu do 1000 m2 prodejní plochy
- pozemky dalších staveb a zařízení za podmínky, že nesnižují kvalitu prostředí a pohodu bydlení ve vymezené ploše, 

jsou slučitelné s bydlením a slouží zejména obyvatelům v takto vymezené ploše
- bytové domy za podmínky, že se bude jednat o bytové domy do 3 nadzemních podlaží
nepřípustné využití:
- stavby, zařízení a činnosti neslučitelné s hlavním, přípustným a podmíněně přípustným využitím
podmínky prostorového uspořádání:
- novostavby či přestavby stávajících staveb budou respektovat stávající urbanistickou a architektonickou strukturu 

okolní zástavby a to zejména:
- při umístění na pozemku
- měřítkem a hmotovým uspořádáním
- doplňkové stavby musí být svým hmotovým uspořádáním přizpůsobeny stavbě hlavní
- max. podlažnost: 2 + U, resp. 2 nadzemní podlaží + podkroví

A. ZÁKLADNÍ ÚDAJE

A.01 Identifikační údaje

Název:
Rozvojová lokalita C 34 (dle ÚP Český Dub)

Obec:
Město Český Dub

Katastrální území:
Český Dub (kód 622842)

Dotčené pozemky dle KN:
p. č. 973/1, 973/3, 1000, 1001, 1002/1, 1004/2, 1004/3, 1004/5, 1004/6

Účel (Zadání územní studie dle ÚP):
Prověřit architektonické a urbanistické působení ploch ve vztahu k okolní zástavbě, prověřit základní dopravní vztahy, 
prověřit umístění jednotlivých staveb, řešit systémy technické infrastruktury. 
Vzhledem k rozsahu lokalit klást důraz na vymezení ploch veřejných prostranství a ploch zeleně
Územní studie se bude rovněž zabývat možností vymezení ploch pro občanskou vybavenost pro
obsluhu řešeného území. 
Stanovit koncepci zástavby území, eventuelně navrhnout její etapizaci. 

Pořizovatel:
Městský úřad Český Dub, odbor výstavby a životního prostředí
Náměstí Bedřicha Smetany 1
464 34 Český Dub

Objednatel:
Město Český Dub

Projektant:
ŽALUDA, projektová kancelář
Železná 493/20, Praha 1, 110 00
IČ: 735 80 872
tel/fax: 225 096 854

Autorský tým:
Ing. Eduard Žaluda, 
Ing. arch. Michal Čapek, 
Ing. arch. Michaela Dejdarová

Datum:
Květen 2012
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Popis podrobné regulace

Parcelace
Součástí řešení územní studie je návrh parcelace. Návrh vychází z předpokladu intenzifikace západní části plochy, kde je 
umístěno 8 parcel o výměrách cca 800 - 1200 m2. Východní část navazující na volnou krajinu je naopak uvolněna a tvoří jeden 
stavební pozemek. Jednotlivé stavební pozemky jsou navrženy tak, aby bylo možné využít napojení na veřejnou dopravní a 
technickou infrastrukturu. Parcelace zakreslená v grafické části územní studie představuje doporučené řešení, úpravu vedení 
jednotlivých hranic v řádu metrů lze akceptovat. Jednotlivé parcely nebudou slučovány. 

Umístění objektů
Umístění jednotlivých staveb na parcelách musí respektovat požadavky na vymezování a umísťování staveb
dle vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území a vyhlášky č. 268/2009 Sb.,
o technických požadavcích na stavby. 
Přesná poloha jednotlivých objektů není stanovena, ve výkresech je zakresleno doporučené umístění a
orientace objektů. 
Pro přesné umístění objektů v navazujících projektových pracích je doporučeno vycházet zejména z morfologie území a 
jednotlivé objekty posuzovat individuálně na základě navržených dispozic 

Podlažnost
Maximální počet nadzemních podlaží: 2 + podkroví
Maximální počet podzemních podlaží: 1
Maximální výška stavby nad rostlým terénem: 10 m
Maximální zastavěná plocha: 30 % (včetně veškerých zpevněných ploch na pozemku)

Regulační čáry
Pro parcel č. 01 - 08 je stanovena minimální odstupová vzdálenost 5 m pro umísťování jednotlivých objektů od hranice mezi 
stavebními pozemky a veřejným prostranstvím. Minimální odstup je v grafické části vyjádřen nepřekročitelnou (otevřenou) 
stavební čarou. 

Etapizace
Etapizace výstavby není v územně plánovací dokumentaci stanovena. Územní studií je doporučeno 
před realizací zástavby na parcelách č. 01 - 08 vybudovat páteřní komunikaci. 

Doplňkové stavby
Na jednotlivých stavebních pozemcích lze umístit doplňkové stavby, zejména garáže a stavby zvyšující využitelnost zahrad 
(bazény, pergoly, dílny, apod.). Hmoty doplňkových objektů  musí mít menší měřítko než hmota hlavního objektu.  

Oplocení
Oplocení pozemků je přípustné do maximální výšky 1,8 m v transparentním provedení nevytvářejícím 
optickou bariéru. Plné zděné konstrukce budou prováděny v minimálním rozsahu pouze pro umístění
technických zařízení a vybavení (el. skříň, zvonky, konstrukce přístřešku na odpad. nádoby, apod.). Zbývající 
oplocení je doporučeno realizovat z lehkých a transparentních konstrukcí (dřevo, kov). 

B.02 Urbanistická koncepce

Širší vztahy
Řešené území se nachází v severovýchodním segmentu širšího centra města. Lokalita je vymezena stávajícím systémem 
místních komunikací, na jižní straně navazuje na plochy zahrad a hřbitova, západní hranici tvoří zahrady rodinných domů. 
Východním směrem se svažují otevřené zemědělské pozemky.  Část lokality byla v minulosti využívána v souvislosti s těžbou 
cihlářských hlín (deponie, apod.). Na severní straně přímo navazují plochy výroby a skladování (manipulační a odstavné 
plochy Silnic LK a.s.).
Navazující obytná zástavba je tvořena individuální rodinnou zástavbou městského charakteru s doplňkovými stavbami na 
zahradách využívaných zejména pro rekreační, případně hospodářské účely.
Polohu ve vztahu k centru města a současně na hranici souvisle urbanizovaného území lze charakterizovat jako přechodovou 
mezi intenzivní zástavbou, výrobními plochami a volnou krajinou.

Popis řešeného území
Území představuje atraktivní lokalitu pro výstavbu rodinných domů. Terén je mírně svažitý
směrem k jihozápadu. Dopravní napojení je možné realizovat ze směrů sever, jih. Plocha je vymezena na jihu místní 
komunikací, zahradami a hřbitovem, na západě obytnou zástavbou, severní hranici tvoří místní komunikace a plochy výroby a 
skladování oddělené pásem zeleně, na východě přechází lokalita do volných zemědělsky využívaných pozemků. 
 
Funkční členění území
Plochy bydlení
Plocha je logicky rozdělena na intenzivnější západní a volnější východní část. Záměrem je reagovat na pevnější strukturu za 
západní hranicí lokality a směrem na východ do volné krajiny zástavbu rozvolnit. Celkem je v ploše navrženo 9 stavebních 
parcel o celkové výměře 21.482 m2 (výměra jednotlivých parcel viz výkres plošného uspořádání). 

Dopravní infrastruktura
Řešené území je dopravně napojeno na stávající místní komunikace. Pro dopravní obsluhu bude primárně sloužit místní 
komunikace na severozápadní hranici plochy. Navrženo je její prodloužení jižním a dále východním směrem zajišťující 
obsluhu jednotlivých stavebních pozemků. 
Výhledově lze v souvislosti s případným využitím sousední plochy zahrad (poz. parc. č. 999) pro účely bydlení uvažovat o jejím 
propojení jižním směrem, vyústění na stávající místní komunikaci a celkovém zprůjezdnění lokality. 
Podrobně viz kapitola B.03 Dopravní obslužnost území

Veřejná prostranství
Stávající i navržené místní komunikace jsou doplněny pásem veřejných prostranství proměnlivé šířky 1,25 - 2,5 m pro založení 
zeleně, zajištění pěšího propojení s centrem města a v případě potřeby zřízení individuálních parkovacích stání. Celková 
plocha navržených veřejných prostranství je 1.360 m2.
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Zákres kanalizačních stok ve výkresu technické infrastruktury je pouze orientační, přesné umístění, napojovací body a 
přípojky k jednotlivým objektům budou upřesněny v dalším stupni projektové dokumentace s ohledem na konkrétní 
umístění objektů a výškové osazení staveb..
 
Ochranná pásma
Údaje o ochranných pásmech dle zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně 
některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (zákon o vodovodech a kanalizacích):
(§ 23, odst. 3) 
Ochranná pásma jsou vymezena vodorovnou vzdáleností od vnějšího líce stěny potrubí nebo kanalizační 
stoky na každou stranu

a) u vodovodních řadů a kanalizačních stok do průměru 500 mm včetně, 1,5 m, 
b) u vodovodních řadů a kanalizačních stok nad průměr 500 mm, 2,5 m, 
c) u vodovodních řadů nebo kanalizačních stok o průměru nad 200 mm, jejichž dno je uloženo v 
hloubce větší než 2,5 m pod upraveným povrchem, se vzdálenosti podle písmene a) nebo b) od vnějšího 
líce zvyšují o 1,0 m. 

Kanalizace dešťová
Dešťové vody budou vsakovány na vlastních pozemcích. 
Dle vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, ve znění pozdějších předpisů, 
je splněn minimální poměr výměry části pozemku schopné vsakování dešťové vody k celkové výměře 
pozemku za předpokladu dodržení výše stanovené maximální zastavěné plochy 30 %. 

Zásobování teplem a plynem
Město Český Dub je plynofikováno. STL plynovod je přiveden na severozápadní hranici řešeného území v ulici U Cihelny. 
Navržena je plynofikace všech objektů.
Potřeba zemního plynu  
Pro předpokládanou plynofikaci navrhované zástavby je stanovena potřeba zemního plynu:
Odběr zemního plynu za rok v kategorii obyvatelstva - návrh:
Vaření ................................ 9 b.j. x 120 m3 = 1 080 m3/rok
Příprava TUV ................... 9 b.j. x 600 m3 = 5 400 m3/rok
Vytápění ........................... 9 b.j. x 3 000 m3 = 27 000 m3/rok
Σ ................................. 33 480 m3/rok
Potřebu zemního plynu je možné pokrýt ze stávající RS VTL/STL Český Dub. Vedení navrženého STL plynovodního řadu 
uvedeného v grafické části je nutné chápat jako schematické bez vazby na pozemkové parcely.

Zásobování elektrickou energií
Zásobování elektrickou energií bude zajištěno rozvody NN ze stávajících trafostanic. 
Bilance potřeby elektrické energie navrhované zástavby (9 RD):
(za předpokladu plynofikace všech objektů a využití zemního plynu pro vaření, ohřev TUV, vytápění)

P = 9*(1,6 + 6,4/√9) = 33 kW 
Kabelové rozvody budou realizovány v plochách veřejných prostranství (příp. v profilech místních komunikací). Umístění 
vedení a napojovací body budou navrženy v dalším stupni projektové dokumentace. Příkon bude zajištěn ze stávajících TS, v 
případě potřeby budou stávající TS přezbrojeny a osazeny většími transformátory. Před zahájením výstavby nebo terénních 
úprav bude přesné umístění energetické sítě polohově a výškově zaměřeno.  

B.03 Dopravní obslužnost území

Základní dopravní kostra
Dopravní infrastruktura
Dopravní napojení řešeného území je zajištěno ze stávajících místních komunikací vedených podél severní a jižní hranice. 
Komunikace mají jednopruhové uspořádání, parametry odpovídají intenzitám dopravy a jejich významu. 
Územní studií je navržena páteřní přístupová komunikace napojená v severozápadní části na stávající koncový úsek místní 
komunikace a je zakončená obratištěm.
Místa napojení navržených stavebních pozemků, resp. objektů na komunikaci je nutné upřesnit v dalším stupni projektových 
prací s ohledem na konkrétní umístění objektů. 
Alternativně lze uvažovat o napojení části řešeného území na stávající místní komunikaci sloužící pro obsluhu hřbitova.
Výhledově lze v souvislosti s případným využitím sousední plochy zahrad (poz. parc. č. 999) pro účely bydlení uvažovat o jejím 
propojení jižním směrem, vyústění na stávající místní komunikaci a celkovém zprůjezdnění lokality. Pro tento účel je v jižní 
části poz. parc. č. 973/3 vymezen nezastavitelný pás o šířce 11 m.
Celková plocha navržených komunikací je 800 m2.

Doprava v klidu
Veškerá rezidentská odstavná a parkovací stání (min. 1 stání/1 bytovou jednotku) budou řešena na vlastních pozemcích.
Další odstavná a parkovací stání (hostinská) lze realizovat v uličním profilu (v plochách veřejných
prostranství) zejména podél páteřní komunikace.

B.04 Napojení území na sítě technické infrastruktury

Vodovod
Pro potřeby zásobování navrhovaných objektů pitnou vodou bude vybudován vodovodní řad napojený na stávající 
vodovodní řad PVC DN 90 ukončený na severozápadní hranici řešeného území. Alternativně lze uvažovat o napojení na 
vodovodní řad A DN 100 v ulici Hřbitovní na jižní hranici.
Z navrženého veřejného vodovodu budou napojeny vodovodní přípojky k jednotlivým objektům. 
Za předpokladu využití území pro bydlení v rodinných domech je potřeba vody stanovena  
na 1,0 - 1,5 m3/RD/den, pro navržených 9 RD tedy celková potřeba 9 - 13 m3/den. 
Veřejný vodovod bude realizován v plochách veřejných prostranství. Zákres vodovodních řadů ve výkresu technické 
infrastruktury je pouze orientační, přesné umístění, napojovací body a přípojky k jednotlivým objektům budou upřesněny v 
dalším stupni projektové dokumentace s ohledem na konkrétní umístění objektů. 

Ochranná pásma
viz. kapitola Kanalizace splašková

Kanalizace splašková
Kameninová stoka DN 300 je vedena severně od hřbitova do vzdálenosti cca 40 m od hranice řešeného území. Navrženo je 
prodloužení stoky východním a severním směrem v trase navržené komunikace. Kanalizace bude řešena jako gravitační. V 
případě nedostatečného výškového rozdílu lze dílčí úseky řešit výtlakem. Podrobné řešení kanalizace je nutné upřesnit po 
výškovém  zaměření v navazujících stupních projektových prací.

03
příloha č.

05/2012

datum

ÚZEMNÍ STUDIE, rozvojová lokalita C34 

na pozemcích 973/1, 973/3, 1000, 1001, 1002/1, 1004/2, 1004/3, 1004/5, 1004/6, k.ú. Český Dub

akce

MěÚ ČESKÝ DUB, odbor výstavby a životního prostředí

náněstí Bedřicha Smetany 1, 463 43   Český Dub

pořizovatel

ŽALUDA, projektová kancelář

Železná 493/20, Praha 1, 110 00, IČ: 735 80 872, tel/fax: 225 096 854

zhotovitel



PRŮVODNÍ ZPRÁVA

obsah

Ochranná pásma 
Údaje o ochranných pásmech dle zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických 
odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon) 
(§ 46, odst. 5) 
Ochranné pásmo podzemního vedení elektrizační soustavy do napětí 110 kV a vedení řídicí a 
zabezpečovací techniky činí 1 m po obou stranách krajního kabelu; u podzemního vedení o napětí 
nad 110 kV činí 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 napětím větším než 52 kV v budovách 20 m 
od oplocení nebo od vnějšího líce obvodového zdiva, 
b) u stožárových elektrických stanic a věžových stanic s venkovním přívodem s převodem napětí 
z úrovně nad 1 kV a menší než 52 kV na úroveň nízkého napětí 7 m od vnější hrany půdorysu 
stanice ve všech směrech, 
c) u kompaktních a zděných elektrických stanic s převodem napětí z úrovně nad 1 kV a menší 
než 52 kV na úroveň nízkého napětí 2 m od vnějšího pláště stanice ve všech směrech, 
d) u vestavěných elektrických stanic 1 m od obestavění

Objekty a zařízení elektrické sítě (vrchní vedení VN) jsou zakresleny ve výkrese technické infrastruktury. 

Nakládání s odpady
Plochy pro odkládání směsného komunálního odpadu budou situovány na jednotlivých pozemcích, případně dle potřeby na 
plochách veřejných prostranství. 
 

04
příloha č.

05/2012

datum

ÚZEMNÍ STUDIE, rozvojová lokalita C34 

na pozemcích 973/1, 973/3, 1000, 1001, 1002/1, 1004/2, 1004/3, 1004/5, 1004/6, k.ú. Český Dub

akce

MěÚ ČESKÝ DUB, odbor výstavby a životního prostředí

náněstí Bedřicha Smetany 1, 463 43   Český Dub

pořizovatel

ŽALUDA, projektová kancelář

Železná 493/20, Praha 1, 110 00, IČ: 735 80 872, tel/fax: 225 096 854

zhotovitel



obsah

SITUACE - VÝŘEZ Z ÚP ČESKÝ DUB
M 1: 5000 

05
příloha č.

05/2012

datum

ÚZEMNÍ STUDIE, rozvojová lokalita C34 

na pozemcích 973/1, 973/3, 1000, 1001, 1002/1, 1004/2, 1004/3, 1004/5, 1004/6, k.ú. Český Dub

akce

MěÚ ČESKÝ DUB, odbor výstavby a životního prostředí

náněstí Bedřicha Smetany 1, 463 43   Český Dub

pořizovatel

ŽALUDA, projektová kancelář

Železná 493/20, Praha 1, 110 00, IČ: 735 80 872, tel/fax: 225 096 854

zhotovitel



06
příloha č.

obsah

SITUACE ŠIRŠÍCH VZTAHŮ - ORTOFOTOMAPA

ROZVOJOVÁ LOKALITA C34

05/2012

datum

ÚZEMNÍ STUDIE, rozvojová lokalita C34 

na pozemcích 973/1, 973/3, 1000, 1001, 1002/1, 1004/2, 1004/3, 1004/5, 1004/6, k.ú. Český Dub

akce

MěÚ ČESKÝ DUB, odbor výstavby a životního prostředí

náněstí Bedřicha Smetany 1, 463 43   Český Dub

pořizovatel

ŽALUDA, projektová kancelář

Železná 493/20, Praha 1, 110 00, IČ: 735 80 872, tel/fax: 225 096 854

zhotovitel



obsah

FOTODOKUMENTACE STÁVAJÍCÍHO STAVU

07
příloha č.

řešené území - lokalita C34

ÚHEL ZÁBĚRU

05/2012

datum

ÚZEMNÍ STUDIE, rozvojová lokalita C34 

na pozemcích 973/1, 973/3, 1000, 1001, 1002/1, 1004/2, 1004/3, 1004/5, 1004/6, k.ú. Český Dub

akce

MěÚ ČESKÝ DUB, odbor výstavby a životního prostředí

náněstí Bedřicha Smetany 1, 463 43   Český Dub

pořizovatel

ŽALUDA, projektová kancelář

Železná 493/20, Praha 1, 110 00, IČ: 735 80 872, tel/fax: 225 096 854

zhotovitel



obsah

FOTODOKUMENTACE STÁVAJÍCÍHO STAVU

08
příloha č.

řešené území - lokalita C34

ÚHEL ZÁBĚRU

05/2012

datum

ÚZEMNÍ STUDIE, rozvojová lokalita C34 

na pozemcích 973/1, 973/3, 1000, 1001, 1002/1, 1004/2, 1004/3, 1004/5, 1004/6, k.ú. Český Dub

akce

MěÚ ČESKÝ DUB, odbor výstavby a životního prostředí

náněstí Bedřicha Smetany 1, 463 43   Český Dub

pořizovatel

ŽALUDA, projektová kancelář

Železná 493/20, Praha 1, 110 00, IČ: 735 80 872, tel/fax: 225 096 854

zhotovitel



obsah

FOTODOKUMENTACE STÁVAJÍCÍHO STAVU

09
příloha č.

řešené území - lokalita C34

ÚHEL ZÁBĚRU

05/2012

datum

ÚZEMNÍ STUDIE, rozvojová lokalita C34 

na pozemcích 973/1, 973/3, 1000, 1001, 1002/1, 1004/2, 1004/3, 1004/5, 1004/6, k.ú. Český Dub

akce

MěÚ ČESKÝ DUB, odbor výstavby a životního prostředí

náněstí Bedřicha Smetany 1, 463 43   Český Dub

pořizovatel

ŽALUDA, projektová kancelář

Železná 493/20, Praha 1, 110 00, IČ: 735 80 872, tel/fax: 225 096 854

zhotovitel



obsah

FOTODOKUMENTACE STÁVAJÍCÍHO STAVU

10
příloha č.

řešené území - lokalita C34

ÚHEL ZÁBĚRU

05/2012

datum

ÚZEMNÍ STUDIE, rozvojová lokalita C34 

na pozemcích 973/1, 973/3, 1000, 1001, 1002/1, 1004/2, 1004/3, 1004/5, 1004/6, k.ú. Český Dub

akce

MěÚ ČESKÝ DUB, odbor výstavby a životního prostředí

náněstí Bedřicha Smetany 1, 463 43   Český Dub

pořizovatel

ŽALUDA, projektová kancelář

Železná 493/20, Praha 1, 110 00, IČ: 735 80 872, tel/fax: 225 096 854

zhotovitel



obsah

FOTODOKUMENTACE STÁVAJÍCÍHO STAVU

11
příloha č.

řešené území - lokalita C34

ÚHEL ZÁBĚRU 01
02

03

01 02 03

05/2012

datum

ÚZEMNÍ STUDIE, rozvojová lokalita C34 

na pozemcích 973/1, 973/3, 1000, 1001, 1002/1, 1004/2, 1004/3, 1004/5, 1004/6, k.ú. Český Dub

akce

MěÚ ČESKÝ DUB, odbor výstavby a životního prostředí

náněstí Bedřicha Smetany 1, 463 43   Český Dub

pořizovatel

ŽALUDA, projektová kancelář

Železná 493/20, Praha 1, 110 00, IČ: 735 80 872, tel/fax: 225 096 854

zhotovitel



legenda

HRANICE ŘEŠENÉHO ÚZEMÍ

12
příloha č.

obsah

SITUACE - VLASTNICKÉ VZTAHY
M 1: 1000 

Římskokatolická farnost-Děkanství Český Dub

HRANICE KN

Česká republika

Perner Petr

05/2012

datum

ÚZEMNÍ STUDIE, rozvojová lokalita C34 

na pozemcích 973/1, 973/3, 1000, 1001, 1002/1, 1004/2, 1004/3, 1004/5, 1004/6, k.ú. Český Dub

akce

MěÚ ČESKÝ DUB, odbor výstavby a životního prostředí

náněstí Bedřicha Smetany 1, 463 43   Český Dub

pořizovatel

ŽALUDA, projektová kancelář

Železná 493/20, Praha 1, 110 00, IČ: 735 80 872, tel/fax: 225 096 854

zhotovitel



legenda

HRANICE ŘEŠENÉHO ÚZEMÍ

CELKOVÁ PLOCHA ŘEŠENÉHO ÚZEMÍ 223.642 m

PLOCHA STAVEBNÍCH POZEMKŮ 221.482 m

VEŘEJNÉ PROSTRANSTVÍ - ZELEŇ 21.360 m

KOMUNIKACE 2800 m

plochy

13
příloha č.

obsah

SITUACE - PLOŠNÉ A PROSTOROVÉ USPOŘÁDÁNÍ
M 1: 1000 

STÁVAJÍCÍ ZÁSTAVBA

HRANICE KN

NAVRHOVANÁ ZÁSTAVBA (RODINNÉ DOMY)

STAVEBNÍ POZEMKY

VEŘEJNÉ PROSTRANSTVÍ - ZELEŇ

VEŘEJNÉ KOMUNIKACE

VEDENÍ A OCHRANNÉ PÁSMO VN

NEZASTAVITELNÉ ÚZEMÍ (REZERVA PRO MOŽNOST KOMUNIKAČNÍHO PROPOJENÍ)

REGULAČNÍ ČÁRA MINIMÁLNÍHO ODSTUPU ZÁSTAVBY OD HRANICE POZEMKU

05/2012

datum

ÚZEMNÍ STUDIE, rozvojová lokalita C34 

na pozemcích 973/1, 973/3, 1000, 1001, 1002/1, 1004/2, 1004/3, 1004/5, 1004/6, k.ú. Český Dub

akce

MěÚ ČESKÝ DUB, odbor výstavby a životního prostředí

náněstí Bedřicha Smetany 1, 463 43   Český Dub

pořizovatel

ŽALUDA, projektová kancelář

Železná 493/20, Praha 1, 110 00, IČ: 735 80 872, tel/fax: 225 096 854

zhotovitel



legenda

14
příloha č.

obsah

SITUACE - TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA
M 1: 1000 

HRANICE ŘEŠENÉHO ÚZEMÍ

STÁVAJÍCÍ ZÁSTAVBA

HRANICE KN

NAVRHOVANÁ ZÁSTAVBA (RODINNÉ DOMY)

legenda stávajících sítí

SPLAŠKOVÁ KANALIZACE

VODOVOD

ELEKTRICKÉ VEDENÍ VN

PLYNOVOD STL

legenda navrhovaných sítí

SPLAŠKOVÁ KANALIZACE

VODOVOD

PLYNOVOD STL

05/2012

datum

ÚZEMNÍ STUDIE, rozvojová lokalita C34 

na pozemcích 973/1, 973/3, 1000, 1001, 1002/1, 1004/2, 1004/3, 1004/5, 1004/6, k.ú. Český Dub

akce

MěÚ ČESKÝ DUB, odbor výstavby a životního prostředí

náněstí Bedřicha Smetany 1, 463 43   Český Dub

pořizovatel

ŽALUDA, projektová kancelář

Železná 493/20, Praha 1, 110 00, IČ: 735 80 872, tel/fax: 225 096 854

zhotovitel


	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5
	Page 6
	Page 7
	Page 8
	Page 9
	Page 10
	Page 11
	Page 12
	Page 13
	Page 14
	Page 15
	Page 16

