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Označení stavby a pozemku
Název :
Katastrální území :
Datum:

Územní studie Ohnišov - lokalita Zb8
Ohnišov
6/2022

Územní studie bude sloužit jako územně plánovací podklad pro rozhodování v daném území (v souladu
s ustanovením §25 stavebního zákona)
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A2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE
Hlavní cíle řešení
Účelem pořízení územní studie je ověření optimálního využití plochy, její parcelace a základních
prvků výškového a prostorového uspořádání, napojení na veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu,
včetně vnitřního dopravního systému a vymezení veřejných prostranství.
Celkově je hlavním cílem řešení územní studie dosáhnout takového uspořádání lokality, aby ji bylo
možné efektivně využít především pro bydlení při zachování kontinuity vývoje jejího uspořádání.
Zadání územní studie bylo respektováno - návrhem je zohledněna zejm. provázanost na zastavěné
území a stanovení regulace zástavby dle navržené stavební čáry, vč. specifikace regulativů zástavby
přiměřeně zpodrobňujících regulativy platného územního plánu při zohlednění současného urbanistického
charakteru daného území.
Vymezení řešeného území, širší vztahy
Území řešené územní studií je vymezeno dle Územního plánu Ohnišov zastavitelnou plochou Zb8
(viz grafická příloha). Lokalita Zb8 se nachází na pozemcích parc. č. 432/23, 432/25 a 434/2 a na části
pozemku parc. č. 432/1 v k. ú. Ohnišov, její rozloha je 2,63 ha, funkční využití je dle územního plánu „BV –
plochy bydlení – v rodinných domech – venkovské“.
Řešená plocha se nachází v katastrálním území Ohnišov, v zastavitelném území, v návaznosti na
stávající zástavbu obce. Pozemek je mírně svažitý, bez zástavby. Plocha Zb8 je ohraničena z východní a
severní strany stávající zástavbou, z jižní strany stávající zástavbou a doposud nevyužitou zastavitelnou
plochou Zb9, západní strana přechází v zemědělsky obhospodařovanou půdu, při části jižního a východního
okraje je již vybudována místní komunikace.
V dotčeném území se nacházejí nebo budou nacházet některá podzemní vedení, které je nutné před
zahájením zemních prací nechat jednotlivými správci podzemních vedení vytýčit, viditelně je označit a jejich
přesné uložení ověřit kopanými sondami. Při provádění těchto prací je třeba respektovat ochranná pásma
podzemních vedení a podmínky pro provádění prací v jejich blízkosti. V případě výskytu melioračních trubek
budou znovu napojeny a uvedeny do funkčního stavu.
Požadavky vyplývající z územního plánu
Funkční využití plochy Zb8 je dle územního plánu „BV plochy bydlení - v rodinných domech –
venkovské“, kde jsou stanoveny tyto podmínky využití:
Hlavní využití :
- bydlení v rodinných domech s chovatelským a pěstitelským zázemím ve venkovském prostoru;
Přípustné využití:
- pozemky, stavby a zařízení pro bydlení v rodinných domech a venkovských usedlostech;
- pozemky, stavby a zařízení rodinné rekreace;
- pozemky, stavby a zařízení občanského vybavení - veřejné infrastruktury;
- pozemky, stavby a zařízení komerčního občanského vybavení místního významu;
- pozemky, stavby a zařízení nerušících služeb, drobné a řemeslné výroby a nerušící výroby;
- pozemky, stavby a zařízení veřejných prostranství, veřejné a soukromé zeleně;
- pozemky, stavby a zařízení dopravní infrastruktury pro obsluhu řešeného území;
- pozemky, stavby a zařízení technické infrastruktury pro obsluhu řešeného území;
- pozemky, stavby a zařízení pro ochranu území (protipovodňová, protierozní opatření apod.);
Podmíněně přípustné využití:
- další pozemky, stavby a zařízení za podmínky, že nesnižují kvalitu prostředí a pohodu bydlení ve vymezené
ploše, jsou slučitelné s bydlením a slouží zejména obyvatelům v dané lokalitě;
- pozemky, stavby a zařízení zemědělské malovýroby, zemědělské stavby pro chov dobytka nebo jiných
hospodářských zvířat, koní apod., pro uskladnění a posklizňovou úpravu produktů rostlinné výroby, a to v
objemech dostačujících pro samozásobení či zemědělskou malovýrobu, popř. provozování agroturistického
zařízení za podmínky situování na pozemcích v zastavěném území či zastavitelných plochách, které to svým
charakterem umožňují (dostatečná rozloha pozemku, možnost využití původních hospodářských objektů,
přiměřený odstup od obytných objektů, adekvátní dopravní napojení apod.);
- bytové domy za podmínky, že se jedná o stavby pro bydlení o příslušném počtu bytů umístěných do
stávajících objektů bez nutnosti výrazné změny jejich prostorového řešení;
Nepřípustné využití:
- pozemky, stavby a zařízení pro výrobu a skladování (těžký a lehký průmysl, zemědělská velkovýroba,
skladovací areály);
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- pozemky, stavby a zařízení pro čerpací stanice pohonných hmot, kapacitní veřejná parkoviště, plochy pro
odstavování nákladních vozidel, hromadné garáže (s výjimkou stávajících řadových garáží jako dosavadního
využití);
- další stavby, zařízení a činnosti, které snižují kvalitu prostředí a pohodu bydlení ve vymezené ploše, či
nejsou slučitelné s bydlením;
podmínky prostorového uspořádání a ochrana krajinného rázu:
- novostavby, změny a přestavby stávající zástavby musí respektovat stávající urbanistickou strukturu, v
lokalitě obvyklé intenzity zástavby pozemků, výškovou hladinu okolní zástavby a charakteristický typ zástavby
dle pravidel uvedených v kap. 2.2;
- podlažnost zástavby - 1 NP + podkroví, odlišné řešení (např. 2 NP) je možné pouze u objektů umisťovaných
v lokalitách, kde se již u okolních budov toto výškové uspořádání vyskytuje a objekty se nebudou uplatňovat v
dálkových pohledech a významných průhledech, příp. budou umístěny ve svažitých polohách;
- min. velikost pozemků pro umístění RD 800 m2 v zastavěném území (včetně souvisejících pozemků, které
budou tvořit např. zahradu pod společným oplocením);
- objekty rodinné rekreace budou mít parametry obytného domu, nejsou přípustné objekty charakteru chata,
nejsou přípustné řadové domy;
Podmínky využití ploch změn jsou uvedeny v kapitole 3.
Zastavitelné plochy jsou vymezeny na západním okraji Ohnišova
- dopravní obsluha z místní komunikace;
- prověření lokality Zb8 územní studií jako podmínka pro rozhodování, v rámci plochy Zb8 bude vymezena
plocha veřejného prostranství v min. rozsahu 1500 m2;
- pozemek pro umístění RD bude mít rozlohu min 900 m2;
- stavby - max. 1 NP + podkroví;
- min. šíře veřejného prostranství mezi oploceními bude 9 m;
- koeficient zastavění pozemků rodinných domů - max. 0,30;
- nutno respektovat sítě TI včetně jejich OP;

A3. NÁVRH URBANISTICKÉ KONCEPCE
Návrh urbanistické koncepce včetně regulačních prvků, limity využití území
Návrh zástavby vychází ze stávající parcelace dle katastru nemovitostí, z podmínek napojení na
komunikace a inženýrské sítě a zadání. Cílem je vyloučit nekoncepční řešení zástavby uvedených
rozvojových lokalit, které by mohlo vést k výraznému narušení venkovského krajinného rázu.
Řešená lokalita je napojena prodloužením stávající obecní komunikace dvěma navrženými
křižovatkami. Novým napojením je navrženo zajištění bezkolizního dopravního napojení mimo stávající
zástavbu této místní části a zároveň je navržena provázanost na tuto zástavbu.
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Velikost pozemku pro výstavbu jednoho RD je min.900m . V návrhu je situováno 21 pozemků pro
výstavbu rodinných domů. Přesné rozměry, objem a umístění rodinných domů bude řešeno v další
samostatné projektové dokumentaci jednotlivých domů, při dodržení navržené regulace. Pro umístění domů
na pozemku je navržena stavební čára.
Ve středu lokality v návaznosti na stávající zástavbu je navrženo veřejné prostranství, kde bude
vysázena i vysoká zeleň. Další veřejné prostranství je navrženo na severozápadě území, kde je ponechána
možnost pěší komunikace a výhledového umístění kanalizace směrem na čistírnu odpadních vod u silnice
II/298. Šířka veřejného prostranství, jehož součástí jsou navržené komunikace zpřístupňující pozemky
rodinných domů je navržena 11,5m, v jižní a západní části řešeného území 10m.
V řešeném území není vymezena veřejně prospěšné stavba.

Podmínky prostorového uspořádání
- novostavby, změny a přestavby stávající zástavby musí respektovat stávající urbanistickou strukturu, v
lokalitě obvyklé intenzity zástavby pozemků, výškovou hladinu okolní zástavby a charakteristický typ zástavby
- podlažnost zástavby - 1 NP + podkroví
- objekty rodinné rekreace budou mít parametry obytného domu, nejsou přípustné objekty charakteru chata,
nejsou přípustné řadové domy;
- plocha veřejného prostranství v min. rozsahu 1500 m2;
- pozemek pro umístění RD bude mít rozlohu min 900 m2;
- stavby - max. 1 NP + podkroví;
- min. šíře veřejného prostranství mezi oploceními bude 10 m;
- koeficient zastavění pozemků rodinných domů - max. 0,30;
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- dopravní obsluha z místní komunikace;
- nutno respektovat sítě TI včetně jejich OP;
- umístění hlavní stavby (rodinných domů) na pozemku dle navržené stavební čáry (kde je navržena), před
stavební čáru je možné umístit pouze doplňkové stavby, které plní funkci parkování, stání pro osobní auta či
garáž apod., doplňková stavba v tomto případě nesmí být vyšší než hlavní stavba
- tvar střechy - sedlové, případně polovalbové
- sklon střechy v rozmezí 38° - 45°
- doplňkové stavby musí být svým objemem i vzhledem přizpůsobeny stavbě hlavni
- zajištění parkování na pozemku rodinného domu dle výpočtu potřeby odstavných stání

Návrh etapizace realizace
Etapizace není stanovena, bude upřesněna dle následujících stupňů PD. Výstavbu rodinných domů
lze provést etapovitě tak, aby provedená část bezpečně fungovala při zachování normových hodnot.
Pro navrženou etapu budou platit tyto podmínky (mimo podmínek prostorového uspořádání a
ochrany krajinného rázu):
- navržené komunikace umožní pokračování dle územní studie
- navržené inž.sítě umožní pokračování pro zasíťování dalších parcel dle územní studie
- v případě potřeby bude pro řešenou etapu zřízeno obratiště pro hasičskou techniku

A.4 DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA, VČ. DOPRAVY V KLIDU
Dopravní obsluha území je zajištěna navázáním na současný dopravní systém obce a to napojením
na stávající účelovou komunikaci ve stávající zástavbě dvěma navrženými křižovatkami. V křižovatce budou
zajištěny podmínky pro rozhled. Vzhledem k výškovému profilu není navrženo napojení na silnici II/298.
Komunikace v jižní části řešeného území umožňuje pokračování západním směrem dle územního plánu.
Na řešeném území je navržena obousměrná jednopruhová komunikace o šířce 5,5m. Komunikace je
navržena jako obytná ulice - zóna 30. Navržená komunikace zokruhovaná, je navržena jako průjezdná,
v případě budování jako etapa je nutné zajistit otáčení vozidel dle normy. Navržené parcely jsou napojeny na
tyto navržené komunikace, šířka veřejného prostranství obytné ulice je 10 a 11,5m. Napojení jednotlivých
pozemků bude řešeno samostatnými sjezdy na navrženou obytnou ulici. Umístění sjezdů na
jednotlivé parcely a návrh šířkového uspořádání komunikace bude upřesněn v dalším stupni dokumentace.
Funkce území je obslužná a to jak z hlediska dopravy vozidlové tak dopravy pěší. Doprava se zde
předpokládá výhradně cílová o intenzitě, která bude minimální. V každém místě navržené části obytné ulice
bude 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 odpadků, vozidel hasičského sboru, stěhovacích vozů
apod. Těmto vozidlům jsou přizpůsobeny poloměry směrových a nárožních oblouků.
U nově navržených objektů a rodinných domů je nutné v případě dopravy v klidu počítat s novými
parkovacími stáními - pro jednotlivé objekty bude proveden výpočet potřeby dopravy v klidu. Parkovací stání
bude navrženo na vlastním pozemku, pro návštěvy parkování v obytné ulici v místech k tomu určených (tj.
mimo průjezdný profil komunikace). V řešeném území nebudou umisťována parkoviště ani garáže pro vozidla
o hmotnosti větší jak 3,5 tuny. Krytové vrstvy navržených zpevněných ploch jsou uvažovány - vozidlová
komunikace - kryt živice (betonová dlažba), parkovací stání a vjezdy - kryt betonová dlažba. Výškové řešení
bude přizpůsobeno konfiguraci území, jeho sklonovým poměrům a výškám okolních objektů. Při napojení na
sítě a na komunikaci bude nutné provést provizorní dopravní opatření, která budou záviset na způsobu
provádění akce.
Veškeré parkovací plochy je třeba dimenzovat normovým postupem dle ČSN 736110 Projektování
místních komunikací. Dle tabulky 34 ČSN 736110 připadá dle základních ukazatelů:
N = Po x ka x kp
N
celkový počet stání
Po
základní počet parkovacích stání
ka
součinitel vlivu stupně automobilizace (1,25 - stupeň automobilizace 1:2)
kp
součinitel redukce počtu stání (1,0 – skupina 1, charakter území skupina A)
- jedno parkovací stání pro: obytné okrsky
20 obyvatel
- Předpokládaná obložnost: 4 obyvatelé / RD = 21 x 4 = 84 obyvatel
- Návrhový základní počet parkovacích stání (Po): 84/20 = 4,2
Celkový počet parkovacích stání:
N = 4,2 x 1,25 x 1,0 = 5,25 stání = zaokrouhleno 5 stání
Pro navrhovaný záměr je dle ČSN 736110 potřeba zajistit 5 parkovací stání. V profilu obytné ulice
jsou umístěna parkovací stání v počtu 16 ks, návrh vyhovuje. Místa určená pro stání vozidel budou patřičně
vyznačena a budou rovněž dostatečně patrná ze stavebního uspořádání ulice. Odstavování vozidel bude
realizováno na vlastních pozemcích rodinných domů, dle velikosti a počtu bytů.
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A.5 TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA
Vodovod
Zásobení vodou bude provedeno novým vodovodním řadem PE90 napojeným na stávající vodovodní
řad, vedený v komunikaci mezi stávající zástavbou. Pro protipožární zajištění bude na řadu vysazen
nadzemní hydrant, který budou sloužit zároveň jako vzdušník a kalník.
Na vodovodní řad budou napojeny jednotlivé vodovodní přípojky k rodinným domům z PE 1“, které
budou zakončeny 1,0 m za hranicemi pozemků vodoměrnými šachtami. Vodoměrné šachty budou provedeny
dle ČSN755411 a Vyhl.č.428/2001Sb.
Kanalizace
a) Pro odkanalizování je uvažována v obci nová stoková síť, na niž budou napojeny jednotlivé
nemovitosti. Odpadní vody budou čištěny v centrální ČOV na severozápadním okraji Ohnišova (dle územního
plánu vymezena zastavitelná plocha Zt2). V řešeném území je tato splašková kanalizace zakreslena.
b) Do doby výstavby a provozu obecní ČOV budou novostavby osazeny domovními ČOV s
přepadem do navržené kanalizace a poté do stávající kanalizace DN400. Až bude obecní ČOV v provozu,
budou splaškové vody odvedeny na tuto ČOV.
c) Další možností je svedení splaškových vod do jímek na vyvážení a až bude obecní ČOV
v provozu, budou splaškové vody odvedeny na tuto ČOV.
Dešťové vody z navržené komunikace budou odvedeny navrženou kanalizací DN300 do stávající
kanalizace DN400, která ústí do vodoteče, nebo budou vsakovány ve střední a západní části řešeného území
s možností přepadu, toto řešení bude upraveno dle hydrogeologického posudku vsakování a výškopisného a
polohopisné zaměření řešené lokality.
Dešťové vody čisté (střechy, zpevněné plochy) na jednotlivých parcelách budou v souladu s
ustanovením vyhl. č. 501/2006 Sb. ve znění vyhl. č. 269/2009 Sb. v platném znění přednostně akumulovány
a zasakovány na pozemcích jednotlivých stavebníků.
STL plynovod
Obec Ohnišov není plynofikována a s plynofikací se v řešeném území nepočítá.
Elektrorozvody, sdělovací vedení, veřejné osvětlení
Dle vyjádření ČEZ je navržena nová trafostanice na veřejném prostranství, která bude připojena
kabelovým vedením VN od úsekového odpínače na PB č.18 u stávající trafostanice RK 0139 u obecního
úřadu. Z nové TS budou provedeno kabelové vedení NN pro posílení stávající sítě a připojení nových
odběratelů. Kabelové skříně a elektroměrové rozvaděče budou umístěny v oplocení RD. Uložení kabelů bude
realizováno dle ČSN 736005 v chodnících, zelených pásech, při přechodu komunikací pro provoz vozidel
v chráničce. Vedení kabelu VN, včetně napojení a umístění TS bude upřesněno v dalším stupni PD.
Veřejné osvětlení bude napojené na stávající osvětlení obce, sdělovací vedení bude na pojeno na
stávající sdělovací vedení na východě území.
Zásady zajištění požární ochrany stavby
V lokalitě je uvažována pouze výstavba rodinných domů (1.nadzemní podlaží + podkroví - odstupová
vzdálenost jednotlivých objektů nebude zasahovat do sousedních pozemků - bude posouzeno v samostatné
projektové dokumentaci RD). Při umístění rodinných domů budou dodrženy předpisy o požárním
zabezpečení těchto objektů.
Stávající a navržené komunikace zabezpečují příjezd požárních vozidel do vzdálenosti max. 50m od
jednotlivých staveb, to odpovídá požadavku ČSN 730833. Při provádění stavebních prací bude zajištěn
průjezd stávající vozovkou v šíři min. 3m pro průjezd požárních vozidel.
Na stávajícím a navrženém vodovodním řadu budou rozmístěny stávající hydranty. Vzdálenost mezi
nadzemním hydrantem a jednotlivými domy nepřekročí vzdálenost 200m. Vnitřní požární voda se pro
jednotlivé rodinné domy nepožaduje.

A.6 ŘEŠENÍ ZELENĚ, OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ, KULTURNÍ A
PŘÍRODNÍ
PAMÁTKY,
NÁVRH
PLOCHY
VEŘEJNÉ
ZELENĚ,
VEŘEJNÉHO PROSTRANSTVÍ
Ochrana kulturních hodnot
V území se nenachází žádné objekty, zapsané v seznamu nemovitých památek. Zemní práce a
terénní úpravy mohou narušit archeologické situace, proto je nutné provést záchranný výzkum formou
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archeologického dozoru. Na řešeném území není zastoupena žádná z kategorií zvláště chráněných území
přírody ani žádné památné stromy, prvky systému ekologické stability nejsou narušeny.
V případě realizace staveb bude stavební činnost prováděna na území s archeologickými nálezy. Pro
stavebníky z této skutečnosti vyplývá zákonná oznamovací povinnost podle §22 odst. 2 zákona ČSN č.
20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů a povinnost umožnit provedení
záchranného archeologického výzkumu.
Ochrana před povodněmi, meliorace
Řešené území není ohroženo záplavou a povodní. V případě, že se bude vyskytovat meliorace a
pokud budou zastavované pozemky zasahovat do zmeliorovaných pozemku, musí být zachována funkčnost
souvisejících melioračních zařízení a nesmí dojít ke zhoršení vodních poměrů v dané lokalitě.
Ochrana a tvorba životního prostředí
Prvky ÚSES se v dané lokalitě nevyskytují.
Veřejné prostranství
V území se předpokládá pouze nízkopodlažní zástavba rodinného bydlení. V rámci celého území
jsou navržena veřejná prostranství. Součástí veřejných prostranství bude veřejná zeleň, mobiliář apod.
V některých místech veřejných prostranství mohou být provedeny i vjezdy na pozemky rodinných domů a
příležitostné parkování návštěv. Celková plocha řešeného území je 2,63ha. Veřejné prostranství je navrženo
v celkové ploše cca 2200m2 :
- veřejného prostranství mezi stávající a navrženou zástavbou na východě řešeného území cca 1400m2
- veřejného prostranství na severozápadě řešeného území cca 800m2
Vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na zpf
Pozemky v řešeném území jsou převážně v kategorii orná půda - BPEJ 7.25.51, 4.třída ochrany, k.ú.
Ohnišov. Pozemky orné půdy pro navrženou komunikaci, rodinné domy a zpevněné plochy budou odňaty
ze zemědělského půdního fondu. Před zahájením stavby rodinných domů bude provedena skrývka ornice.

A.7 ODŮVODNĚNÍ URBANISTICKÉ KONCEPCE
Územní studie byla zpracována na základě schváleného zadání, které vypracoval pořizovatel,
Městský úřad Dobruška, odbor rozvoje města, úřad územního plánování.
Pro zastavitelnou plochu Zb8 je v Územním plánu Ohnišov předepsáno zpracování územní studie
jako podmínka pro rozhodování o změnách v území. Zpracovaná územní studie bude po jejím schválení
zaevidována v evidenci územně plánovací činnosti a bude sloužit jako podklad pro rozhodování v území.
Cíle územní studie, které stanovilo její zadání, byly v potřebné míře naplněny. Jedná se o stanovení
regulačních prvků pro stavby a úpravy v řešeném území, které umožňuj jeho využívání za podmínek rozvoje
a ochrany jeho hodnot. Územní studie zohledňuje platné územně plánovací dokumentace, funkční využití
řešeného území dle ÚP Ohnišov a podmínky využití dotčených ploch s rozdílným způsobem využití BV Plochy bydlení - v rodinných domech – venkovské“. V návrhu je situováno 21 pozemků pro výstavbu
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rodinných domů, velikost pozemku je min.900m . Studie umožňuje etapizaci při respektování vlastnických
vztahů v řešeném území.
V rámci územní studie jsou splněny požadavky na dopravní obslužnost území, přístup požární
techniky a parkování. Navržená komunikace je průjezdná, napojená na stávající účelovou komunikaci ve
stávající zástavbě na východě řešeného území dvěma navrženými křižovatkami. Navržené parcely jsou
napojeny na tyto navržené komunikace, šířka veřejného prostranství obytné ulice je 10 a 11,5m. Vzhledem
k výškovému profilu není navrženo napojení na silnici II/298. Komunikace v jižní části řešeného území
umožňuje pokračování západním směrem dle územního plánu.
Odkanalizování lokality bude upraveno dle studie odkanalizování obce a poté její realizace. Je
respektováno výhledové řešení splaškové kanalizace s odvedením splaškových vod na plochu pro navrženou
obecní ČOV. Do doby výstavby a provozu obecní ČOV budou novostavby osazeny domovními ČOV s
přepadem do navržené kanalizace a poté do stávající kanalizace DN400 nebo svedení splaškových vod do
jímek na vyvážení. Až bude obecní ČOV v provozu, budou splaškové vody odvedeny na tuto ČOV.
Dešťové vody z navržené komunikace budou svedeny do vodoteče nebo vsakovány, které bude
upraveno dle hydrogeologického posudku pro vsakování a výškopisného a polohopisné zaměření řešené
lokality.
Pro napojení pozemků na komunikace i inženýrské sítě jsou navržena dostatečně kapacitní veřejná
prostranství. V rámci celého území jsou navržena veřejná prostranství ve východní a severozápadní části,
v celkové ploše cca 2200m2, ve kterých je navržena i vysoká zeleně s možností umístění mobiliářů.
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Žádost o vyjádření k územní studii
k Vaší žádosti o vyjádření k územní studii „Ohnišov – lokalita Zb8“ na pozemku p.č. 432/23, 432/25 a
434/2 a na části pozemku p.č. 432/1 v k. ú. Ohnišov Vám sdělujeme pouze předpokládané podmínky
připojení:
Pro připojení lokality bude nutné provést úpravu (rozšíření) zařízení distribuční soustavy, jejímž
investorem bude společnost ČEZ Distribuce, a. s.
V dotčené lokalitě se nenachází vedení vysokého napětí. Připojení nové DTS, vhodně umístěné na
trvale příjezdném místě, nejlépe na p.č. 432/23 (poblíž p č 432/24 ) v místě navrženého veřejného
prostranství, bude pravděpodobně řešeno kabelovým vedením VN. Společnost ČEZd bude odkupovat
pozemek pod budoucí kabelovou trafostanicí. Rovněž doporučujeme projednat trasu přívodního
kabelového vedení VN od úsekového odpínače na PB č. 18 u trafostanice RK_0139. Z nové TS budou
provedeny kabelové vývody pro posílení stávající sítě a připojení nových odběratelů. Odběratelé budou
připojení z hladiny NN pomocí přípojkových skříní NN umístěných na trvale přístupném místě.
Upozorňujeme, že toto vyjádření má pouze informativní a nezávazný charakter a nevzniká s ním
rezervace příkonu/výkonu, ani příslib konkrétního způsobu připojení. Závazné podmínky připojení
budou stanoveny na základě Vámi předaných úplných a upřesňujících podkladů po územním
projednání (územní rozhodnutí, katastrální mapa, popř. oddělovací geometrický plán s vyznačeným
umístěním požadovaných odběrů, příjezdové komunikace atd.).
S pozdravem

Milan Havlík
VODD Regionální správa nn a DTS
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