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A.

základní údaje

a)

hlavní cíle řešení

Hlavním cílem Územního plánu obce Český Jiřetín je navrhnout organizaci území obce
vytvářející předpoklady pro bezkolizní rozvoj obce minimálně na dalších 10 let. Dalším
nepodstatným cílem je zkvalitnění těch hodnot životního prostředí, které závisí na kapacitách
a alokaci jednotlivých funkcí území (jsou tedy ovlivnitelné řešením obsaženým v Územním
plánu).
V obci jsou navrženy plochy pro rozšíření zastavitelného území, které budou sloužit pro
výstavbu rekreačních objektů ev. rodinných domků, inženýrské sítě (kanalizace, ČOV,
vodovod, veř.osvětlení ), navržena jsou místa odběru požární vody, úprava požární
zbrojnice, areál s požární nádrží u Obecního úřadu bude upraven i pro provoz koupaliště.
Rozvoj obce bude znamenat posílení a rozšíření technické infrastruktury, což přispěje rovněž
ke zkvalitnění životního prostředí obce.

b)

zhodnocení vztahu dříve zpracované a
dokumentace a návrhu územního plánu obce

schválené

územně

plánovací

Pro obec Český Jiřetín byla zpracována Územní studie v roce 1986, která již neodpovídá
potřebám regulace výstavby a využití správního území obce.
Řešené území je součástí územního plánu velkého územního celku, kterým je :
Územní plán Severočeské hnědouhelné pánve – zpracoval Terplan Praha, 06/76, schválen
usnesením vlády ČSR č.8 ze dne 12.1.1977.
Změny a doplňky ÚP SHP – zprac.06/83,schváleny usnesením vlády ČSR č.172 ze dne
9.7.1985.
2.změny a doplňky ÚPn SHP – zprac. Terplan Praha, Ing.arch.K.Beránek, RNDr. Krajíček,
schváleno zastupitelstvem Ústeckého kraje, č. usnesení 19/8/2001, vyhlášeno obecně
závaznou vyhláškou Ústeckého kraje č.1/2002 ze dne 12.12.2001.
Závazná část v oblasti nadregionálních a regionálních ÚSES se týká katastru obce. Řešení
technické infrastruktury neobsahuje žádné úpravy pro řešení území.
Obec Český Jiřetín je součástí „ Spolku obcí v regionu Krušných hor“. Pro území tohoto
regionu byla zpracována „Strategie – studie rozvoje cestovního ruchu v Krušných horách,
okr. Most „ Z okruhu 7 oblastí jsou vytýčeny hlavní cíle pro zatraktivnění oblasti v cestovním
ruchu. Tyto cíle jsou v ÚP zohledněny.
c)

Vyhodnocení splnění souborného stanoviska
Z projednání souborného stanoviska k návrhu Územního plánu obce Český Jiřetín
vyplynuly tyto požadavky :
•

Řešení ploch pro výstavbu rekreačních objektů – I.etapa u areálu TJ Rekreant
Č.Jiřetín, výstavba v lokalitě Mlejnky, v Horní Vsi
Ř : Navrženy plochy zastavitelného území, pro rekreační bydlení.

•

Variantní řešení rekonstrukce , event. přemístění hraničního přechodu,
Zohlednit průjezd hasící techniky.
Ř : Obecní zastupitelstvo revokovalo zadání a zrušilo požadavek .
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Důvod –prostorové možnosti neumožňují řešit prostor u státní hranice ve více
variantách , je navržena varianta rekonstrukce stávajícího hraničního mostku ,
se zajištěním průjezdnosti hasící techniky .
•

Návrh nové trasy místní komunikace ,
Ř : Obecní zastupitelstvo revokovalo zadání a zrušilo požadavek ;

•

Návrh nové trasy pěší komunikace ,
Ř : vedena po levé straně stávající silnice od vjezdu do centra obce.

•

Parkovací plochy pro lyžařské areály Mlejnky a TJ Rekreant Č.Jiřetín
Ř : Obecní zastupitelstvo revokovalo zadání a zrušilo požadavek ; parkovací
plochy pro nové areály budou řešeny v rámci ploch areálů.

•

Zkapacitnění místních komunikací k rekreačním lokalitám – Horní Ves, Mlejnky,
Pod lesem
Ř : Obecní zastupitelstvo revokovalo zadání a zrušilo požadavek ; stávající
řešení s výhybnami je pro dopravu do rekreačních lokalit dostatečné , rozšiřování
vozovek není s ohledem na zábor PUPFL a nedostatek finančních prostředků
reálné.

•

Zastávky autobusové dopravy v zastavěné části Č.Jiřetín – prostorové řešení
Ř : Přístup ke stanicím bude zabezpečen po navrhovaném chodníku.

•

Inženýrské sítě :
Kanalizace – v celé obci rozvody oddělené kanalizace a výstavba ČOV
Ř : Navrženy 2 ČOV pro zastavěnou část Českého Jiřetína a trasy
hlavních stok splaškové kanalizace.
Deštová kanalizace je navržena k jímání na parcelách nemovitostí.
Odvod deštových vod ze zpevněných ploch v centrální části obce,
voda odvedena do Flájského potoka.
Vodovod – rozšířit do lokalit Mlejnky a Horní Ves
Ř : Návrh rozšíření stávajícího vodovodu do lokality Mlejnky .
Návrh vodojemu , vč. jímání a trasy vodovodu pro Horní Ves.
Veřejné osvětlení – rozšířit do lokality Mlejnky
Ř : Návrh rozšíření veřejného osvětlení do lokality Mlejnky.
Sdělovací technika – převaděč 2.programu TV, buňka pro příjem signálu
mobilních telefonů
Ř : Technická zařízení pro sdělovací techniku jsou již osazena u
objektu Zámečku.

•

Variantní návrhy – výběr variant :
 Odkanalizování obce
 Zprůjezdnění hraničního přechodu
 Zkapacitnění místních komunikací do rekreačních lokalit
 Nová trasa místní komunikace (napojená na hraniční přejezd)
 Řešení energetiky v obci

-4Ing. arch. Miloslava Bendová
Tel : 605 524 697, E-mail: shopconcept@hotmail.com

Územní plán obce Český Jiřetín – NÁVRH
Textová část

Odkanalizování obce :
1) navrženy 2 ČOV pro zastavěnou část obce Č, Jiřetín
2) navrženy domovní čističky
Obecní zastupitelstvo rozhodlo o variantě č.1.
Zprůjezdnění hraničního přechodu :
1. rekonstrukce hraničního mostku a přilehlé části
komunikace (zajistit průjezd hasící techniky)
2. přemístění hraničního přechodu
Obecní zastupitelstvo rozhodlo o variantě č.1.
Zkapacitnění místních komunikací do rekreačních lokalit :
stávající stav je zabezpečen výhybnami, provoz na komunikacích
není zajištěn v zimních obdobích, z těchto důvodů není navrhováno
prostorové řešení rozšíření komunikací.
Obecní zastupitelstvo revokovalo zadání a zrušilo požadavek.
Nová trasa místní komunikace ( napojená na hraniční přechod) :
1) přeložka místní komunikace , respektující stávající parcelaci
2) přeložka odsunutá severním směrem, procházející maxi.
v ochranném pásmu elektro vn.
3) Vypuštění přeložky místní komunikace
Obecní zastupitelstvo rozhodlo o variantě č.3.
Řešení energetiky v obci
1) Vymezení ploch pro situování větrných elektráren
2) Nevymezovat plochy pro větrné elektrárny
Obecní zastupitelstvo rozhodlo o variantě č.2
d)

Vyhodnocení souladu s cíli územního plánování (§ 1odst.2 zákona)

Územní plánování vytváří předpoklady k zabezpečení trvalého souladu všech přírodních
civilizačních a kulturních hodnot v území, zejména se zřetelem na péči o životní prostředí a
ochranu jeho hlavních složek: půdy, vody a ovzduší.
Ve zpracovaném návrhu Územního plánu obce Český Jiřetín jsou navrženy plochy pro
výstavbu objektů rekreačního i trvalého bydlení, návrh ploch respektuje stávající kulturní
hodnoty prostředí obce a zachovává kvalitní životní prostředí.
Návrh na rozvoj a zkvalitnění technické infrastruktury je v souladu s ekologickými požadavky
na prostředí obce.
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B.

řešení územního plánu

a)

vymezení řešeného území podle katastrálních území obce,

Základní územní jednotka č. 567 108, území obce tvoří 2 části :
• katastrální území Český Jiřetín ( č. kód 622 915 )
• katastrální území Fláje ( č.kód 622 923 ).
Katastrální výměra obce činí 3 360 ha, počet obyvatel je 56 osob.
b)

základní předpoklady a podmínky vývoje obce a ochrany přírodních,
civilizačních a kulturních hodnot území,

Obec plní významnou rekreační funkci pro průmyslovou pánevní oblast. Jsou zde rozsáhlé
lokality rekreačních objektů. V místě je hraniční přechod do SRN, řada významných
kulturních památek. Obě části obce zasahuje plocha vodohospodářského zdroje Fláje,
zásobující pitnou vodou sídla na Mostecku a Teplicku . Významnou část plochy katastru
Fláje tvoří lesní obora pro chov lesní zvěře.
Přírodní prostředí obce:
Celkový charakter přírodního prostředí je určen lokalizací v horské oblasti s rozsáhlými
lesními porosty. V hřebenových partiích původně smrkové porosty jsou již nahrazeny
převážně méně hodnotnými porosty břízy.
Další významný činitel ovlivňující prostředí je vodní nádrž Fláje, která činí cca 5 % plochy
řešené oblasti.
Významnou roli při modelování krajiny hraje vodoteč Flájského potoka, který odvádí vody na
Saskou stranu krušnohorského rozvodí. Na Flájském potoce je situována vodní nádrž Fláje a
na Saské straně hranic vodní nádrž Raushenbach. Další významnou vodotečí je Bystrý
potok, který je současně hraničním potokem s SRN.
Údolní partie s průměrnou nadmořskou výškou 612 m n.m. se nacházejí na severozápadních
svazích oddělených hřebeny (cca 870m n. m. ) Krušných hor od pánevní oblasti, což spolu
s převládajícím severozápadními větry vytváří chráněnou polohu vzhledem k imisním
zdrojům lokalizovaným v pánevní oblasti.
Faktory významné pro obytnou funkci
Klimatické poměry
Parametr
Průměrná roční teplota
Průměrné roční srážky
Charakter klimatického
regionu

Hodnota
<5°C
>800mm
chladný
vlhký

Z charakteristik je patrno, že uvedené klimatické poměry znamenají vyšší nároky na energii
pro temperování a termoizolační charakteristiky staveb.
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Geomorfologické podmínky
Dnešní zastavěné území využívá všechny typy ploch pro zakládání staveb z hlediska vhodné
morfologie terénu. Všechny tyto plochy mají dostatečné rezervy pro novou obytnou zástavbu :
Značení

Morfologický typ

1

Údolní poloha

2

Mírně svažité plochy

3

4

Lokalita
Omezení/rizika
podél Flájského ZPF-II, záplavová
potoka
oblast Flájského
potoka
cesta „Pod
lesem“

Mírně svažitý terén
ve střední části
svažující se k Bystrému
Horní Vsi
potoku
v prostoru části
„Mlejnky“
Svažitý terén
Velký spád pozemků
směr na
„Jestřábí vrch“

Orientace všech uvedených ploch je směrem severním až severozápadním.
Imise
Jediný zdroj místních imisí jsou lokální topeniště. Proti dálkovým imisím z pánevní oblasti je
zastavěná část obce chráněna hřebenovými partiemi Krušných hor cca 870 m n.m..
Přírodní faktory ovlivňující ekonomické funkce
Ložiska nerostů
Na řešeném území se v současné době nenachází žádná ekonomicky těžitelná ložiska
nerostů. Z historických pramenu a z údajů Geofondu je doložena těžba stříbra a olova. Do
budoucna nelze vyloučit přehodnocení těchto závěrů.
Z hlediska radonového nebezpečí je zájmové území převážně ve střední až vysoké kategorii
radonového indexu geologického podloží.

c)

návrh urbanistické koncepce,

Založením Český Jiřetín odpovídá typologicky lineární urbanistické koncepci. Formotvorný
význam má údolí a tok Flájského potoka. Lokalizace přirozeného obchodního i obytného
centra obce je v blízkosti soutoku Flájského a Bystrého potoka. V blízkosti tohoto centra je i
hraniční přechod. Rovněž nejcennější historická památka na území obce, kostel Sv.Jana
Křtitele je situován do blízkosti centra.
Komunikační osa zástavby Českého Jiřetína je vymezena skalnatým masívem, vodotečí a
lemována je zástavbou.
Navrhované plochy zastavitelného území obce rozšiřují zástavbu podél stávajících místních
komunikací do rekreačních lokalit.
Revitalizován bude prostor u hraničního přechodu.
V části Fláje nejsou navrhovány plochy pro rozšíření zastavitelného území obce.
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d)

návrh členění území obce na funkční plochy a podmínky jejich využití,

Stávající + Návrh
I. Území bydlení venkovského typu
Bydlení + zemědělská, chovatelská a řemeslná produkce, 2 NP (10m), odstavení
vozidel na vlastním pozemku, izolované stavby situované na pozemku zahrady.
II. Území rekreačního bydlení
Bydlení + rekreačně sportovní vyžití, 2 NP (10m), odstavení vozidel na vlastním
pozemku, izolované stavby situované na pozemku zahrady.
III. Území centrální smíšené :
Soustředění centro - tvorných komerčních aktivit a zvýšená hustota zástavby
s omezenou hospodářskou činností. Výška zástavby 2 NP, (12 m).
IV. Areál vyššího školství :
Školství a výchova včetně přidružených stravovacích a ubytovacích zařízení ,
speciální vzdělávací a výchovná zařízení , včetně sportovních pro střední a učnovské
školství .
V. Památkově chráněné objekty a areály :
Nemovité kulturní památky zapsané ve státním seznamu , zákonná ochrana , úpravy
objektů a ploch v sousedství kulturní památky odsouhlasí Památkový ústav.
VI. Území pro sport a rekreaci :
Plochy pro veřejná sportoviště, zařízení a vybavenost odpovídá příslušným
hygienickým normám, hranice areálu vymezena ochrannou zelení. Parkování
vozů mimo areál, dobrá přístupnost po pěších komunikacích.
VII. Silnice III.třídy :
Veřejně přístupná pozemní komunikace , určená k vzájemnému spojení obcí nebo
jejich napojení na ostatní komunikace.
VIII. Plochy parkovišt :
Zpevněné plochy přístupné z veřejné motorové komunikace , sloužící k parkování
motorových vozidel.
IX. Místní komunikace :
Veřejně přístupná pozemní komunikací, která slouží převážně místní dopravě na
území obce.
X. Pěší komunikace :
Veřejně přístupná pozemní komunikace, která slouží pro pěší provoz.
XI. Účelové komunikace :
Pozemní komunikace, které slouží ke spojení jednotlivých nemovitostí a
k obhospodařování zemědělských a lesních pozemků.
XII. Plochy technické infrastruktury:
Plochy pro technologická zařízení technické infrastruktury : čistička odpadních
vod, vodojem - čerpací místa .
Vymezená odběrná místa požární vody se zajištěným příjezdem hasící techniky,
zamezeno znečištění pitného zdroje (VD Fláje). Navržené plochy pro inženýrské
sítě , je nutno respektovat jako nezastavitelné.
XIII. Pozemky určené k plnění funkce lesa :
Pozemky s lesními porosty a plochy na nichž byly lesní porosty odstraněny za účelem
obnovy. Musí být účelně obhospodařovány , využití k jiným účelům je zakázáno .
Umístění objektů technické infrastruktury a inženýrských staveb , upravuje zákon.
XIV. Zemědělský půdní fond :
Tvořen pozemky zemědělsky obhospodařovanými a půdou , která byla a má být
nadále obhospodařována.
XV. Vodní plochy a vodoteče :
Plochy vodohospodářských děl sloužící k zásobování pitnou vodou ; plochy
povrchových vod , vhodné pro život a reprodukci původních druhů ryb a dalších
vodních živočichů ; povrchové vody tekoucí vlastním spádem v korytě , stanoveno
pásmo ochrany.
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XVI. Plochy podmáčené :
Plochy se speciálními geologickými podmínkami pro zachycení povrchové a
podzemní vody.
XVII. Ostatní plochy manipulační a skladové :
Plochy jsou součástí lesního fondu , neposkytují žádný výnos , slouží k manipulaci a
ke skladování.
XVIII. Území zahrad a sadů :
Slouží k sadařství , aktivní rekreaci spojené s drobnou zahrádkářskou a chovatelskou
činností . Maxi. Zastavěná plocha 25 m2 , výška 1 NP.
XIX. Plochy ochranné zeleně
Vymezená území s plochami zeleně, jejíž hlavní funkce je ochranná, zabraňuje
šíření negativních vlivů mezi sousedními plochami. Povoleny pouze stavby,
které nenaruší ochrannou funkci zeleně. Míra dotčení se určí při stavebním
řízení.

e)

limity využití území včetně stanovených záplavových území,
e1.Vstupní limity využití území
Kulturní památky

o

Areál loveckého zámečku Lichtenwald r.č 42822 / 5 - 315 / 1-6
42822 /5 –
42822 /5 42822 /5 42822 /5 42822 /5 42822 /5 -

315 / 1
315 / 2
315 / 3
315 / 4
315 / 5
315 / 6

zámek čp. 91 ,
lesovna čp.90 ,
dům vrátného čp. 153 s panskou kuchyní
stáje a byt kočího
vozová kolna se stodolou
smírčí kříž

Pohled na budovu zámku.
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•

Kostel Sv.Jana Křtitele ( z Flájí ) r.č. 43327 / 5 - 317

•

Flájský splavný kanál , r.č. 42649 / 5 - 5081

•

Fara e.č. 134 , r.č. 44024 / 5 - 5329

•

Flájská vodní nádrž , část v k.ú. Č.Jiřetín r.č. 43165 /5 - 5080/1,
část v k.ú. Fláje r.č. 43165 /5 - 5080/2

•

Hrázděný dům e.č. 124 , r.č. 50156 / 5 - 5876
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Ochranná pásma vodohospodářská a lesnická

Ochranné pásmo vodní nádrže Fláje
PHO I.a II.stupně -stanoveno výměrem č.j.vod.861/85/Kl/HK , ze dne 21.12.85 ) ;

Záplavová oblast VD Fláje
určena kóta maximální vodní hladiny – 738.31 m n.m. a hodnota zatopené plochy
odpovídající této kótě – 153 ha.

Pásma hygienické ochrany I.a II.stupně vodárenských zdrojů
Český Jiřetín a PHO Český Jiřetín – Zámeček , ( rozhodnutí Referátu životního
prostředí Okresního úřadu v Mostě, zn.: Vod 235/96/Ni/G-2380/993, ze dne 30.
9.1996.)

Vodní nádrže Rauschenbach – PHO, v současné době podán návrh o němž není
dosud vydáno rozhodnutí, není tudíž předmětem zákresu.

Přehrada Rauschenbach byla vypuštěna při stavbě nového silničního mostu
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Záplavové území Flájského potoka – není stanoveno, v centrální zastavěné části
obce Č.Jiřetín je tok potoka regulován .

Vodovodní tlakové štoly - Fláje – Meziboří a Fláje – Mackov, ochranné pásmo 7 m
na každou stranu od osy potrubí.
Lesní obora Fláje –ochranné pásmo vymezeno oplocením obory – rozhodnutí
Referátu životního prostředí Okresního úřadu v Mostě, zn.: Mysl./ 209-1/631/93/St ,
ze dne 2.3.1993.
Ochranná pásma ochrany přírody
CHOPAV : Celé řešené území je součástí Chráněné oblasti přirozené akumulace vod
Krušné hory .
Nařízení vlády o ochraně oblastí přirozené akumulace vod, č. 10 / 79 Sb.
ZPF : zákon č. 334/92 Sb. vyhláška č.13/94Sb., vyhodnocení ZPF , dle metodického
pokynu MŽP ČR č.j. OOLP /1067/96 ( samostatný výkres č.8. Vyhodnocení ZPF ).
Vyhodnocení ZPF dle tříd ochrany netvoří limit stanovený obecně platným právním
předpisem nebo pravomocným správním rozhodnutím.
PUPFL : ochranné pásmo lesa činí 50 m podél hranice lesa.
Energetická ochranná pásma
Ochranné pásmo nadzemního vedení :
Tvoří souvislý prostor vymezený svislými rovinami vedenými po obou stranách vedení
ve vodorovné vzdálenosti měřené kolmo k vedení které činí od krajního vodiče na
obě jeho strany 10 m u venkovního vedení VN.
Kabelové vedení :
bez ohledu na druh a napětí , od krajního kabelu na každou stranu 1m.
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Silniční ochranná pásma
Silnice III. Třídy :
silniční ochranné pásmo je prostor ohraničený svislými plochami vedenými do výšky
50 m a ve vzdálenosti 15 m od os vozovky nebo přilehlého jízdního pásu, na obě
strany.

e2.

Výstupní limity využití území

Kanalizace
• K1- Navrhovaná ČOV , kanalizace – centrum vč. spádové oblasti
Ochranné pásmo ČOV bude vymezeno oplocením areálu ČOV,
Pro oddělenou odpadní a dešťovou kanalizaci činí 1m od osy potrubí na
každou stranu.
•

K2- Navrhovaná ČOV , kanalizace – Horní Ves
Ochranné pásmo bude vymezeno oplocením areálu ČOV.
Pro oddělenou odpadní a dešťovou kanalizaci činí 1m od osy potrubí na
každou stranu.

•

K3- Navrhovaná dešťová kanalizace u Obecního úřadu
Ochranné pásmo dešťové kanalizace činí 1m od osy potrubí na každou
stranu.

Vodovod
• V1- Plochy pro vodojem, jímání a vodovod - Horní Ves.
Ochranné pásmo bude vymezeno oplocením areálu VDJ.
Pro vodovod činí ochranné pásmo 1m od osy potrubí na každou stranu.
•

V2- Vodovod – rozšíření stávajícího vodovodu do lokality Mlejnky, a
části nad obecním úřadem.
Pro vodovod činí ochranné pásmo 1m od osy potrubí na každou stranu.

Plochy pro energetiku
•

E1- Veřejné osvětlení Mlejnky.
Ochranné pásmo kabel.rozvodu činí 1m od osy na každou stranu.

•

E2- Přeložka nadzemního vedení Horní Ves, s uložením do země
uvolnění ploch pro výstavbu.
Ochranné pásmo kabel.rozvodu činí 1m od osy na každou stranu.

Plochy pro ochranu kulturních památek
•

VPO3- Úprava trasy Flájského splavného kanálu
Respektovat plochu kanálu vč. paty hráze splavného kanálu.

•

VPO4- Úprava ploch po zbouraném kostele v Horní Vsi.
Respektovat plochu parcely zbouraného kostela.
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f)

přehled a charakteristika vybraných ploch zastavitelného území,

Viz tab. :
Přehled ploch navrhovaného zastavitelného území Český Jiřetín
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g)

návrh koncepce dopravy, občanského a technického vybavení a nakládání
s odpady,

Koncepce dopravy
Nejsou navrhovány nové trasy ani úpravy komunikací III. tř
Rekonstrukce hraničního mostku :
Hraniční mostek přes Flájský potok je navržen k rekonstrukci a zkapacitnění pro přejezd
hasící techniky. Dále je navržena rekonstrukce části přilehlé silnice (č. III / 2545 ) , v dnešní
době slouží jako pěší zóna.
Na základě předběžných stanovisek odboru dopravy krajského úřadu a představitele místní
samosprávy, požadujících zachovaní současného statusu hraničního přechodu je realizace
zprůjezdnění nepravděpodobná.
Návrh pěší komunikace :
Trasa navrhované pěší komunikace je vedena od vjezdu do zastavěné části ČJ , po levé
straně silnice , kolem obecního úřadu , do centra obce u hraničního přechodu. Tato
komunikace zajistí bezpečný přístup ke stanicím BUS .
Koncepce technického vybavení
Energetika
Zásobování nových ploch pro zástavbu
Plochy v lokalitě „Pod lesem , Jestřábí vrch “ – napojení na stávající trafostanici TS
Obecní úřad (ev.č.SČE 01220001, typ zděná – 630 kVA) a na stávající TS „U Lesa“
(ev.č. SČE 01220003 typ stožárová – 250 kVA ), rezerva pro nové odběry dostatečná.
Plochy v lokalitě „Mlejnky“ – napojení na stávající trafostanici TS „Mlejnky“
(ev.č.SČE 01220002, typ stožárová – 250 kVA ), rezerva pro nové odběry dostatečná.
Plochy v lokalitě „Horní Ves“ – napojení na stávající trafostanici TS „Horní Ves“
(ev.č.SČE 01220006, typ zděná – 630 kVA ), rezerva pro nové odběry dostatečná.
Navrženy přeložky nadzemního vedení nn , s návrhem na kabelové vedení uložené v zemi ,
na 2 plochách navržených k výstavbě rekreačních objektů. Délka přeložky – 1) 480m
2) 215m, celková délka 695m.
Veřejné osvětlení – rozšíření do lokality „Mlejnky“, zde je rozšiřována zástavba, osvětlení je
nutné, zdroje energie jsou dostatečné.
Sdělovací technika – převaděč pro 2.program TV je osazen u objektu „Zámeček“, stejně jako
buňka pro příjem signálu mobilních telefonů .
Vodovod
Rozšíření vodovodu – do rekreační lokality Horní Ves ,
Lokalita představuje oblast rekreačních chat, s počtem 354 osob. V návrhu jsou plochy pro
další výstavbu rekreačních objektů, což představuje nárůst o 240 osob.
Vodovod v této části není zřízen. Stávající jímání jsou ve špatném stavu a vyžadují
vybudování nových jímek, stanovení ochranných pásem.
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Navržen je nový vodojem napájený ze 2 pramenišť, přičemž 2. prameniště bude tvořit
rezervu.
Navržený vodovodní řad je tvořen 2 větvemi A a B, celková délka 2000 m, navrženy jsou
vodovodní přípojky a výtokové stojany.
Celý systém je navržen jako gravitační a proto v horní části kde není dostatečný tlak, je
nutno vodovodní přípojky napojit na domovní hydroforové stanice.
Navrhovaný vodojem – obsah 50 m3, výšková kóta dna 760 m n.m.
Prameniště č. 1 – výšková kóta 767 m n.m., prameniště č. 2 . výšková kóta 760 m n.m.
(s přečerpávací stanicí.)
V rezervě je 3 prameniště, má největší vydatnost ale je na nižší kótě a vyžadovalo by čerpací
zařízení.
Návrh byl převzat ze studie zpracované v roce 91, firmou „Proton Most“.

Rozšíření vodovodu do části Mlejnky,
v souvislosti s rozšiřovanou zástavbou je nutné; bude provedeno protažením vodovodu
z centra obce.
Místo napojení bude na koncové větvi směrem Mlejnky , vodovodní řad bude tvořen několika
větvemi. Zdroj vody – Zámeček je stejný jako pro centrum obce, jeho vydatnost je pro
rozšíření dostatečná.
Kanalizace
Část obce Český Jiřetín – nemá kanalizaci, objekty jsou napojeny na domácí žumpy,
Část obce Fláje – má ČOV, na kterou jsou napojeny objekty školského areálu a obytné
domy, kapacita ČOV má rezervu.
Část Český Jiřetín , výpočet počtu obyvatel :
s výhledem plánované výstavby dalších 55 (x4) rekreačních objektů, stávajících 222 (x4)
rekreačních obj, 38 stálých obyvatel ( v části ČJ ) + turisté, dává součet 1250 obyvatel, čili
špičkově může zatížení životního prostředí splaškovou vodou dosáhnout vysokých hodnot ,
což je z hlediska zachování kvalitního prostředí a zejména ochranného pásma VD
Rauschenbach, nutné řešit.
Stávající stav + výhled :
1. Centrum obce + rekreační lokalita „Mlejnky“, lokalita Pod Lesem , stávající zástavba
od vjezdu do obce , včetně spádové oblasti u obecního úřadu , směrem na Horní Ves
počet osob (vč.návrhu) – (500-700 osob)
charakter zástavby : soustředěná centrální zástavba , uzavřená chatová osada ,
rozptýlená a lineární zástavba , návrh areálů a osad rekr.objektů, doplnění zástavby
podél komunikací.
2. Lokalita „Horní Ves“
počet osob (vč.návrhu) – 450 osob
Charakter zástavby : rozptýlená, velké vzdálenosti mezi objekty , návrh doplnění
zástavby podél komunikací .
Návrh situování 2 ČOV pro jednotlivé lokality
Pro lokality: „Mlejnky“, centrum obce, „Pod Lesem“, a zástavba podél Flájského potoka bude
svedena do ČOV situované v centru obce , s odvedením přečištěných vod do Flájského
potoka.
Pro Horní Ves je navržena ČOV , s odvedením přečištěných vod do Bystrého potoka.
V této lokalitě je vhodné využít přečištěnou vodu pro požární účely.
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Požární zabezpečení
Odběr požární vody v prostoru Flájské přehrady :
V prostoru pod hrází vodní nádrže, tzv. „vývar“ je vhodné místo pro čerpání požární
vody, ze stávající vybetonované nádrže ; příjezd po stávající účelové komunikaci a
dostatečná plocha pro otáčení vozů hasící techniky ;
Druhé odběrné místo je přímo uvnitř tělesa hráze kam mohou zajet hasící vozy (vjezd
vedle „vývaru“) ; zde je připraven potrubní ventil pro nasazení hadic k napouštění cisterny
hasičského vozu.

Odběr požární vody na Flájském potoce :
V centru obce Český Jiřetín, v prostoru regulovaného toku potoka, v místě limigrafu, je
vhodné místo pro čerpání požární vody. Plocha parkoviště umožňuje příjezd a otáčení vozů
hasící techniky.

Parkoviště v centru obce, s konečnou stanicí
autobusů

Regulovaný tok Flájského potoka v místě limigrafu

Přemístění zařízení hasičské zbrojnice u Obecního úřadu na vhodnější místo:
Problém přístupu do objektu hasičské zbrojnice z prostoru křižovatky a otáčení vozů na
křižovatce bude řešen pouhou změnou vstupních vrat a to z prostoru požární nádrže u
Obecního úřadu, z příjezdové komunikace ke stávající požární nádrži. Poloha objektu
v centru obce je vhodná a touto úpravou bude odstraněn rovněž problém se zatékáním
dešťové vody do objektu, z protější svažité komunikace a z plochy křižovatky.
Úprava požární nádrže – stávající požární nádrž za Obecním úřadem je vhodná pro úpravu
na koupaliště; nádrž je třeba opravit, doplnit hygienické vybavení ( šatny, WC, sprchy ),
kvalita přítokové vody z Flájského potoka bude zajištěna osazením filtrů (popílkových ) na
přítokové potrubí, odpadní voda bude rovněž filtrována, před vtokem zpět do potoka.
Současně s úpravami bude řešen příjezd k požární nádrži, pro hasící techniku a přístup do
požární zbrojnice z této příjezdové komunikace.
Parkovací plochy pro koupaliště - jako nejbližší je parkoviště u otočky autobusu.
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Stávající požární nádrž je vhodná k úpravě ke koupání.

Plochy pro evakuaci osob
Potřeby při evakuaci osob v krizových situacích a jejich ubytování (vč.stravování) – návrh
ploch ve smyslu ustanovení § 20 vyhlášky MV č. 380 / 2002 Sb.
V případě potřeby evakuace osob jsou obyvatelé obce ubytováni a stravují se v objektech
lesnického učiliště ve Flájích. Tento případ nastal při záplavách v roce 2002.

Objekty lesnického učiliště s domovem mládeže,
zajištují ubytování a stravování evakuovaných osob.

Koncepce občanského vybavení
Úprava hraničního přechodu :
Stávající hraniční přechod pro pěší (do SRN) je situován v místě soutoku Flájského a
Bystrého potoka, přechod je po můstku žel.bet konstrukce jehož technický stav je již
nevyhovující. Prostor před hraničním přechodem je obsazen tržnicemi v provizorních
objektech, situovaných podél silnice III.tř. č. 2545, která slouží v současné době pouze
pro pěší provoz a zásobování.
Požadavek na řešení prostoru (vyplynul z projednávání P+R )
je na provoz hasící techniky přes hraniční můstek. České hasící vozy přijíždějí z Litvínova
(vzdálenost 20 km v horách), rychleji se dostávají na místo vozy sousední německé obce.
Konstrukci můstku a prostorové řešení přejezdu je třeba řešit i pro nákladní vozy hasící
techniky.
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Obchodní ulice s tržnicemi , před přechodem

Pohled na přechod z německé strany

Hraniční – Bystrý potok

Soutok Flájského a Bystrého potoka , nad ním hraniční lávka

Koncepce občanského vybavení vychází z charakteru sídla, jako rekreačního a turistického
centra a měla by podporovat tyto funkce : stravovací kapacity, sportoviště (sjezdové tratě,
běžecké tratě, cyklotrasy), turistika a ubytovací zařízení.

Nakládání s odpady
Odvoz komunálního odpadu zajišťují TS, a.s. Most, stav je vyhovující. Pro navrhované
plochy výstavby bude tento režim rozšířen.

h)

vymezení ploch přípustných pro dobývání ložisek nerostů a ploch pro jeho
technické zajištění, ochrana horninového prostředí .

Ve správním území obce Český Jiřetín nejsou evidována výhradní ložiska užitkových nerostů
chráněná ložisková území ani dobývací prostory. Rovněž poddolovaná území , sesuvy ani
jiné svahové deformace zde evidovány nejsou. Z hlediska radonového nebezpečí je zájmové
území převážně ve střední až vysoké kategorii radonového indexu geologického podloží.
Nevymezují se žádné plochy pro dobývání nerostů ani plochy pro jeho zajištění.
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i)

návrh místního územního systému ekologické stability

Stávající nadregionální ÚSES
č. bio
koridoru

Název

K2

Božidarské rašeliniště
č.70 –
Nadregionální
Hřenská skalní města č.40

Význam

Délka (km) Typ společenstva
134

Mezofilní hájové, mezofilní bučinné,
Borové.

Stávající regionální ÚSES
Č.biocentra Název

Význam

Rozloha
(ha)

Typ společenstva

1687

Regionální

50

Lesní,skály,mokřadní,
rašeliništní,vodní

Flájská rašeliniště

Návrh na doplnění regionálního ÚSES – převzat z TP
Č.biocentra Název

Význam

Rozloha(ha) Typ společenstva

( 1687)

Regionální

35

Palouček

Lesní,skály,mokřadní,

Stávající lokální ÚSES
podklady poskytl OŽP Magistrátu města Most ; návrh převzat z generelu LÚSES (zprac. dle
metodického pokynu MŽP ze dne 15.4.1992, který je závazný ve smyslu § 4 odst.1, zákona
ČNR 114 /92 Sb. o ochraně přírody a krajiny a dalších jeho doplňků ; zpracov. v r. 1995
Návrh lokálního ÚSES

Označení

Název

Plocha

K1

Ochranná
zeleň 600 m2
kolem navrhovaných
ČOV

Typ zeleně

Buky, borovice
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j)

vymezení ploch veřejně prospěšných staveb, asanací a sanačních úprav,

VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÉ STAVBY
Dopravní plochy
•

D1- plochy pro pěší komunikaci – od vjezdu do zastavěné části ČJ do centra obce

Plochy pro vodní hospodářství
Kanalizace
• K1- Plochy pro výstavbu ČOV , kanalizace – centrum vč. spádové oblasti
• K2- Plochy pro výstavbu ČOV , kanalizace – Horní Ves
• K3- Plochy pro deštovou kanalizaci u Obecního úřadu
Vodovod
• V1- Plochy pro vodojem, jímání a vodovod - Horní Ves.
• V2- Vodovod – rozšíření stávajícího vodovodu do lokality Mlejnky, a
části nad obecním úřadem.
Plochy pro energetiku
•
•

E1- Veřejné osvětlení Mlejnky.
E2- Přeložka nadzemního vedení Horní Ves, uvolnění ploch pro výstavbu.

VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÁ OPATŘENÍ
Plochy pro dopravu
VPO1 – Rekonstrukce hraničního mostku
VPO2 - Rekonstrukce části silnice III / 2545 , u hraničního přechodu.
Plochy pro ochranu kulturních památek
VPO3 - Úprava trasy Flájského splavného kanálu
VPO4 - Úprava ploch po zbouraném kostele v Horní Vsi.
Plochy pro sportoviště
VPO5 - Úprava požární nádrže na koupaliště – u Obecního úřadu
k)

návrh řešení požadavků civilní obrany,

Při výstavbě rekreačních objektů ev. rodinných domů, objektů občanské vybavenosti ,
staveb pro podnikání atd. , bude respektován požadavek Hasičského záchranného
sboru Ústeckého kraje a Územního odboru Most na výstavbu ochranných prostor
(podzemní stavby, nebo jen zčásti ) pro ukrytí osob.

l)

vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na životní
prostředí, na zemědělský půdní fond a na pozemky určené k plnění funkcí lesa
podle zvláštních předpisů,
Životní prostředí :
Navrhované ČOV , kanalizace umožňují zlepšení stavu povrchových vod,
navrhovaný vodojem a vodovod zajistí kvalitu a kapacitu zdrojů pitné vody.
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Tabulka „ Zábor ZPF“ – obsahuje seznam ploch , které jsou navrženy jako
zastavitelné území.
m)

návrh lhůt aktualizace,
Na základě revize Územního plánu provedené , vždy na začátku nového volebního
období, bude v případě potřeby provedena aktualizace Územního plánu.
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C.

závazná část ve formě regulativů

1.

Urbanistická koncepce, regulativy prostorového uspořádání území sídla :
Vzhledem k charakteru řešeného území obce Český Jiřetín, jako významného
rekreačního centra regionálního významu s mezistátním hraničním přechodem,
významných kulturních památek, se zdrojem pitné vody pro tři okresy a rozsáhlým
územím lesního hospodářství s významným chovem vysoké zvěře, je nutné klást
důraz především na :
•
•
•
•

zachování tradičního charakteru sídla,
ochranu přírodního prostředí,
ochranu zdravých životních podmínek,
přijatelné uspořádání dopravy,

za současné podpory rozvoje především rekreačních funkcí, které mohou být
konfliktní s potřebou uchování uvedených charakteristik řešené oblasti.
1.1

KONCEPCE ROZVOJE OBCE - zastavitelné území

Z hlediska prostorového členění a utváření obrazu sídla budou respektovány tyto zásady:
a)

b)

c)

Obec bude rozvíjena v návaznosti na stávající zastavění jako souvisle urbanizovaný
celek. Ve volné krajině nebudou vytvářena nová sídla, kromě již existujících,
podmínečně přípustné mohou být samoty (objekty sloužící pro obsluhu území a
případně k individuální rekreaci).
Využití současně zastavěného území sídel zůstane v zásadě zachováno, a
to jak v prostorovém tak i ve funkčním uspořádání. Zejména je třeba dbát na
zachování stávajících
prostorových kvalit.
Bude respektováno určené výškové uspořádání zástavby. V současně zastavěném
území se předpokládá dodržení stávající výškové hladiny, v návrhovém území se
počítá s omezením výšky zástavby na max.2 nadzemní podlaží, popřípadě
s podkrovím.
Bude respektována identita urbanistického utváření sídla a identita staveb
významných z hlediska estetického a historického.

1.2

VOLNÉ PLOCHY - krajina,

a)

Na řešených katastrálních územích jsou tyto plochy využívány pro lesní hospodaření,
které je ovlivňováno požadavky na ochranu přírody a regulováno návrhem územního
systému ekologické stability (ÚSES).
Pramenné oblasti a nádrž pitné vody se řídí ustanoveními zákona o ochraně zdrojů
pitné vody.

b)

Je třeba respektovat krajinný rámec sídla (krajinná zeleň, lesní celky, louky v okolí
sídla ).

- 23 Ing. arch. Miloslava Bendová
Tel : 605 524 697, E-mail: shopconcept@hotmail.com

Územní plán obce Český Jiřetín – NÁVRH
Textová část

2.

Regulativy pro funkční využití území sídla a krajiny:
Viz tab. Regulace funkčního využití
Vysvětlivky :
a - ano
n - ne
p - podmíněné , podmínka – souhlas s umístěním stavby vydá Obecní
zastupitelstvo
Funkce :
Nízkopodlažní zástavba – do 4 NP
Vícepodlažní zástavba – 5 a více podlaží
Pohotovostní bydlení – ubytovny , internáty , stavby pro poskytování přístřeší
Tělovýchova vyšší – areály zdraví , atletická hřiště . stadiony , sport. haly, golfové ,
jezdecké areály , cyklistika
Stavby k ukrytí obyvatelstva – části suterénů objektů , obytných , rekreačních ,
objektů občanské vybavenosti , objektů pro podnikání.
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3.

Zásady uspořádání dopravy a inženýrských sítí

3.1

ZÁSADY USPOŘÁDÁNÍ DOPRAVY:

a)

Katastrálním územím Fláje a Český Jiřetín procházejí silnice III / 2545
Litvínov, Janov - Český Jiřetín a silnice III / 01312 Moldava – Český Jiřetín.
Silnice jsou zařazeny v ostatní silniční síti a budou upravovány pouze ve stávajících
trasách.

b)

Základní systém komunikací v sídle zůstane v návrhovém období zachován. Bude
doplněn o novou pěší trasu.

c)

Navrhovaná trasa pěší komunikace je vedena od vjezdu do zastavěné části obce, po
levé straně silnice ( č. III / 2545 ), kolem obecního úřadu, do centra obce.

3.2

ZÁSADY ŘEŠENÍ VODNÍHO HOSPODÁŔSTVÍ:

a)

Zásobování vodou:

a.1.

Část Český Jiřetín :
• Část obce Český Jiřetín má vybudovaný veřejný vodovod s vlastními
samostatnými zdroji pitné vody, které mají vyhlášeny ochranná pásma .
• Zásobovací systém zůstane napojen na stávající zdroje, které potřebám stavu i
rozvoje vyhovují.
• Budou doplněny chybějící rozvody v části Mlejnky včetně zásobení rozvojových
ploch a jsou navrženy rozvody pro stávající zástavbu v část Horní Vsi .

a.2.

Část Fláje :
•
•

Fláje mají vybudovaný veřejný vodovod.
Zásobovací systém zůstane napojen na stávající zdroj, který potřebám stavu
vyhovuje.

a.3.

Místní část Horní Ves :
• Horní Ves nemá vybudovaný veřejný vodovod.
• Navržen je vodojem zásobovaný vodou ze 2 pramenišť. Z vodojemu pak bude
voda přivedena zásobovacím řadem k zástavbě včetně navrhovaných
rozvojových ploch.

b)

Odkanalizování:

b.1.

V části Český Jiřetín jsou splaškové vody z jednotlivých objektů odváděny do jímek
na vyvážení. Ve Flájích je ČOV a kanalizace odvádějící splaškové vody z celé
zástavby.

b.2

Pro část ČJ je pro likvidaci odpadních vod navržen jednotný systémem, který bude
zakončen dvěma malými čistírnami odpadních vod, pro centrum obce, včetně
přilehlé oblasti a pro Horní Ves.

b.3

Část Mlejnky, Centrum obce zahrnující část Pod lesem, Jestřábí vrch, část zástavby od
vjezdu do obce a část Horní Vsi, odkanalizovat do ČOV umístěné v nejnižším místě,
v centru obce, vybudování kanalizační sítě, odvádějící odpadní vody ze stávající zástavby
a napojení rozvojových ploch.
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b.4

Část Horní Ves odkanalizovat do ČOV umístěné v nejnižším místě oblasti, vybudování
kanalizační sítě, odvádějící odpadní vody ze stávající zástavby a napojení rozvojových
ploch.

b.5

Pro likvidaci přívalových vod v prostoru křižovatky u Obecního úřadu, je navržena
dešťová kanalizace, s odvodem vody do Flájského potoka.

3.3

ENERGETIKA

a.1

Mlejnky – navrhovaná výstavba bude zásobena z TS Mlejnky, kapacita je dostatečná.
Pod lesem, Jestřábí vrch – část navrhované výstavby bude zásobena z TS Obecní
úřad a část z TS U lesa, kapacita zařízení je dostatečná Horní Ves – navrhovaná
zástavba bude zásobena z TS Horní Ves, kapacita je dostatečná.

a.2

Přípojky pro navrhovaná zařízení: ČOV centrum a ČOV Horní Ves budou provedeny
kabelové uložené v zemi, napojené z distribuční sítě. Přípojka pro navrhovaný
vodojem bude provedena rovněž kabelová, uložená v zemi.

a.3

Navrhovaná přeložka nadzemního vedení – pro uvolnění navrhovaných rozvojových
ploch v části Horní Vsi, jsou navrženy ve dvou úsecích přeložky s uložením kabelů
v zemi.

a.4

Veřejné osvětlení – navrženo rozšíření stávající sítě veřejného osvětlení do lokality
Mlejnky. Stávající zdroje jsou kapacitně dostatečné pro rozšíření.

a)

Plynofikace:
Obec nemá provedenou plynofikaci a ani není navržena ve výhledovém období.

3.4

SPOJE, TELEKOMUNIKACE:
Automatická telefonní ústředna je umístěna ve Flájích, v areálu učiliště.
Telefonní rozvody jsou v obci provedeny z nadzemních kabelů.

4.

Výstupní limity využití území

4.1.

NAVRHOVANÁ OCHRANNÁ A BEZPEČNOSTNÍ PÁSMA :
Kanalizace
• K1- Navrhovaná ČOV , kanalizace – centrum vč. spádové oblasti
Ochranné pásmo ČOV bude vymezeno oplocením areálu ČOV,
Pro oddělenou odpadní a dešťovou kanalizaci činí 1m od osy potrubí na
každou stranu.
•

K2- Navrhovaná ČOV , kanalizace – Horní Ves
Ochranné pásmo bude vymezeno oplocením areálu ČOV.
Pro oddělenou odpadní a dešťovou kanalizaci činí 1m od osy potrubí na
každou stranu.
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•

K3- Navrhovaná dešťová kanalizace u Obecního úřadu
Ochranné pásmo dešťové kanalizace činí 1m od osy potrubí na každou
stranu.

Vodovod
• V1- Plochy pro vodojem, jímání a vodovod - Horní Ves.
Ochranné pásmo bude vymezeno oplocením areálu VDJ.
Pro vodovod činí ochranné pásmo 1m od osy potrubí na každou stranu.
•

V2- Vodovod – rozšíření stávajícího vodovodu do lokality Mlejnky, a
části nad obecním úřadem.
Pro vodovod činí ochranné pásmo 1m od osy potrubí na každou stranu.

Plochy pro energetiku
•

E1- Veřejné osvětlení Mlejnky.
Ochranné pásmo kabel.rozvodu činí 1m od osy na každou stranu.

•

E2- Přeložka nadzemního vedení Horní Ves, s uložením do země
uvolnění ploch pro výstavbu.
Ochranné pásmo kabel.rozvodu činí 1m od osy na každou stranu.

Plochy pro ochranu kulturních památek

5.

•

VPO3 - Úprava trasy Flájského splavného kanálu
Respektovat patu hráze splavného kanálu.

•

VPO4 - Úprava ploch po zbouraném kostele v Horní Vsi.
Respektovat plochu parcely zbouraného kostela.

Územní systém ekologické stability:
•

V zastavěném území sídla je nutné vždy dodržet podmínku nezpevněného biologicky
aktivního povrchu.

•

Pro výsadbu používat druhy z místních zdrojů ( geograficky původní zdroje).

6.

Zásady ochrany životního prostředí:

6.1.

OCHRANA OVZDUŠÍ A PROTIHLUKOVÁ OPATŘENÍ
U nově postavených staveb bude způsob vytápění navržen s ohledem na požadavky
na ochranu ovzduší k zabezpečení jeho odpovídající kvality v souladu s emisními
limity , emisním stropem a programy snižování emisí znečisťujících látek.
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7.

Veřejně prospěšné stavby :

7.1

SEZNAM VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÝCH STAVEB:
•
•
•
•
•
•
•
•

7.2

VEŘEJNĚ PROSPÉŠNÁ OPATŘENÍ :
•
•
•
•
•

7.3

D1 - Pěší komunikace
K1 - ČOV a kanalizace – centrum obce a spádová oblast
K2 - ČOV a kanalizace – Horní Ves
K3 - Dešťová kanalizace – u obecního úřadu
V1 - Vodojem, prameniště, vodovod – Horní Ves
V2 - Vodovod Mlejnky a část nad obecním úřadem
E1 - Veřejné osvětlení Mlejnky
E2 - Přeložka nadzemního vedení elektro nn - Horní Ves

VPO1 - Rekonstrukce hraničního mostku
VPO2 - Rekonstrukce části silnice III / 2545, u hraničního přechod
VPO3 - Úprava části trasy Plavebního kanálu
VPO4 - Parková úprava po zbouraném kostele sv.Petra a Pavla v Horní Vsi
VPO5 - Úprava požární nádrže na koupaliště – u Obecního úřadu ČJ

ASANAČNÍ OPATŘENÍ:
•

Asanace obchodních objektů v centru obce
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4) NÁVRH ŘEŠENÍ TECHNICKÉHO VYBAVENÍ – ELEKTRO M 1 : 10 000
a) NÁVRH M 1 : 5 000
b) NÁVRH M 1 : 5 000
c) NÁVRH M 1 : 5 000
5) VYMEZENÍ PLOCH VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÝCH STAVEB M 1 : 10 000
a) VYMEZENÍ M 1 : 5 000
b) VYMEZENÍ M 1 : 5 000
c) VYMEZENÍ M 1 : 5 000
6) VYHODNOCENÍ DŮSLEDKŮ NÁVRHU NA ZPF A PUPFL M 1 : 10 000
7) NÁVRH MÍSTNÍHO ÚZEMNÍHO SYSTÉMU EKOLOGICKÉ STABILITY
M 1 : 10 000
8) ŠIRŠÍ VZTAHY M 1 : 25 000
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