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A.01

Hlavní cíle Ĝešení

Hlavním cílem Ĝešení územní studie je stanovit podmínky využití rozvojové plochy Z32 z hlediska kapacity a uspoĜádání pro funkci
rodinného a rekreaþního bydlení a možnosti napojení na sítČ dopravní a technické infrastruktury.
Studie provČĜí architektonické a urbanistické pĤsobení budoucí kapacity lokality ve vztahu ke stávající zástavbČ a volné krajinČ.
ProvČĜí maximální hmoty staveb a jejich osazení do terénu ve vazbČ na obslužnou komunikaci. Návrh bude respektovat požadavek
na minimální terénní úpravy. Budou stanoveny limity pro umístČní staveb a míru využití území.
Územní studie bude sloužit jako podklad pro rozhodování v území.

A.02

Podmínky vyplývající z ÚPD

Obec Albrechtice v Jizerských horách má platnou územnČ plánovací dokumentaci Územní plán Albrechtice v Jizerských horách s
úþinností od 10.4.2014. Pro rozhodování v zastavitelné ploše Z32 jsou územním plánem stanoveny následující podmínky:
Funkþní využití plochy:
Plocha bydlení - v rodinných domech - venkovské (BV1)

hlavní využití:
-

bydlení v rodinných domech a pĜímo související stavby

pĜípustné využití:
-

stavby a zaĜízení pro bydlení typu rodinného domu s užitkovými zahradami a pĜípadným chovem drobného hospodáĜského
zvíĜectva
stavby a zaĜízení rodinné rekreace
stavby a zaĜízení obþanské vybavenosti místního charakteru
veĜejná prostranství, veĜejná a soukromá zeleĖ
dopravní a technická infrastruktura pro obsluhu Ĝešeného území

podmínČnČ pĜípustné využití:
-

-

výroba a služby (charakteru drobná a Ĝemeslná výroba, výrobní a nevýrobní služby) za podmínky, že svým provozováním
a technickým zaĜízením nenaruší užívání staveb a zaĜízení ve svém okolí, neomezí hlavní využití a svým charakterem a
kapacitou nezvyšují dopravní zátČž v území a nenaruší pohodu bydlení
stavby a zaĜízení pro maloobchodní prodej a služby za podmínky rozsahu do 1000 m2 prodejní plochy
bytové domy za podmínky, že jejich kapacita nepĜesáhne 6 bytových jednotek
pozemky dalších staveb a zaĜízení za podmínky, že neomezí hlavní využití a jsou sluþitelné s bydlením a slouží zejména
obyvatelĤm v takto vymezené ploše
zaĜízení na výrobu energie z obnovitelných zdrojĤ za podmínky, že budou umístČna na budovách, zejména stĜechách,
fasádách, apod. a bude se jednat o technická zaĜízení staveb

nepĜípustné využití:
-

jiné využití, než je uvedeno jako hlavní, pĜípustné a podmínČnČ pĜípustné využití

podmínky prostorového uspoĜádání:
-

max. podlažnost: 2 nadzemní podlaží + podkroví, u stávajících objektĤ pĜekraþujících regulativ podlažnosti bude
respektována podmínka nezvyšovat dále poþet podlaží a výšku stavby
max. výška stavby: 12,5 m
minimální výmČra pro vymezování stavebních pozemkĤ v rozmezí: 800 - 1000 m2
koeficient zastavČných ploch (KZP) max.: 0,25
koeficient zelenČ (KZ) min. 0,40
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-

A.03

stavby a zmČny staveb budou respektovat charakter a strukturu okolní zástavby
stavby do 50 m od hranice lesa umisĢovat pouze se souhlasem orgánu státní správy lesĤ. U novostaveb hlavních objektĤ
dodržovat odstup od kraje lesa min. 25 m

Vyhodnocení splnČní zadání

Zadání územní studie bylo zpracováno poĜizovatelem (MČÚ Tanvald, Odbor stavební úĜad a životní prostĜedí). Požadavky
stanovené v jednotlivých kapitolách zadání jsou nárhem respektovány.

A.04

Vyhodnocení souladu s cíli územního plánování

Cíle územního plánování jsou uvedeny v § 18 zákona þ. 183/2006 Sb., ve znČní pozdČjších pĜedpisĤ. ěešení územní studie se týkají
odst. 1, 2 a 4.
(1) Cílem územního plánování je vytváĜet pĜedpoklady pro výstavbu a pro udržitelný rozvoj území, spoþívající ve vyváženém vztahu
podmínek pro pĜíznivé životní prostĜedí, pro hospodáĜský rozvoj a pro soudržnost spoleþenství obyvatel území a uspokojující potĜeby
souþasné generace, aniž by ohrožoval podmínky života generací budoucích.
Územní studie vytváĜí pĜedpoklady pro výstavbu vymezením stavebních pozemkĤ pro stavby rodinných domĤ v souladu s územním
plánem. PodrobnČjším návrhem prostorového uspoĜádání a koncepce Ĝešení dopravní a technické infrastruktury pro možnost
koordinace zámČrĤ v lokalitČ vytváĜí pĜedpoklad pro udržitelný rozvoj území. Studie dále stanovuje podrobnČjší podmínky z dĤvodu
ochrany a rozvoje urbanistických a pĜírodních hodnot, jsou stanoveny s cílem vytvoĜení pĜíznivého životního prostĜedí.
(2) Územní plánování zajišĢuje pĜedpoklady pro udržitelný rozvoj území soustavným a komplexním Ĝešením úþelného využití a
prostorového uspoĜádání území s cílem dosažení obecnČ prospČšného souladu veĜejných a soukromých zájmĤ na rozvoji území. Za
tím úþelem sleduje spoleþenský a hospodáĜský potenciál rozvoje.
Územní studie respektuje obsahový rámec a metodický postup stanovený pĜíslušnou legislativou. Mezi podklady pro návrh
prostorového uspoĜádání patĜí informace o stávajích zámČrech a situace mapující majetkoprávní vztahy v území. Pracovní návrh
studie je projednán se zástupci obce.
(4) Územní plánování ve veĜejném zájmu chrání a rozvíjí pĜírodní, kulturní a civilizaþní hodnoty území, vþetnČ urbanistického,
architektonického a archeologického dČdictví. PĜitom chrání krajinu jako podstatnou složku prostĜedí života obyvatel a základ jejich
totožnosti. S ohledem na to urþuje podmínky pro hospodárné využívání zastavČného území a zajišĢuje ochranu nezastavČného
území a nezastavitelných pozemkĤ. Zastavitelné plochy se vymezují s ohledem na potenciál rozvoje území a míru využití
zastavČného území.
Územní studie rozpracovává koncepci ochrany a rozvoje urbanistických, architektonických a pĜírodních hodnot stanovenou
v územním plánu. Urbanistickou koncepcí jsou definovány podmínky pro hospodárné využití zastavitelných ploch v souladu
s požadavky vyplývajícími z územního plánu. Ochrana nezastavitelných ploch v rámci Ĝešeného území je zajištČna vymezením
odpovídajícího rozsahu ploch veĜejných prostranství a nezastavitelných ploch v rámci stavebních pozemkĤ.

B. ĜEŠENÍ STUDIE
B.01

Vymezení Ĝešeného území

ěešené území leží v obci Albrechtice v Jizerských horách a je vymezeno v rozsahu zastavitelné plochy Z32 dle územního plánu.
Jedná se o plochu ve vazbe na silnicí III/29022, která tvoĜí severovýchodní hranici Ĝešeného území. Východní hranici tvoĜí veĜejná
komunikace na pozemku þ. 2458/2, v souþasné dobČ neprĤjezdná, se severním napojením na silnici III/29022, sloužící k obsluze
stavby na pozemku st. 73/3. Jižní hranice je vymezena komunikací na pozemku þ. 2452/1. PĜi západní hranici je stávající veĜejný
prostor pČší komunikace v jižní þásti zakovþené souborem historických staveb dvou chalup a stodoly.
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B.02

Charakteristika a vazby Ĝešeného území

Formování sídla je výraznČ ovlivnČno geomorfologií terénu. Lokalita zastavitelné plochy Z32 se nachází v pĜímé vazbČ na zastavČné
území s koncentrovanou zástavbou v místČ tČžištČ širšího okolí, kde se sbíhají údolí mezi Špiþákem, SvČtlým vrchem, Mariánskou
Horou a Bukovou. V blízkosti se nachází vlaková a autobusová zastávka a hlavní nástupní místo Ski areálu Tanvaldský Špiþák.
Území je pohledovČ exponované s výraznČ svažitým terénem s jihozápadní orientací s pĜílmou vazbou na stávající síĢ dopravní a
technické infrastruktury.
Okolní zástavba spadá do ploch stejného funkþního využití jako zájmová lokalita, pĜi východní hranici je vČtší zastavČná plocha
obþanského vybavení malých a stĜedních komerþních zaĜízení. V okolní zástavbČ se mísí domy o jednom až dvou nadzemních
podlažích s podkrovím. Zástavba pĜi východní hranici je novodobČjší bez vyšší architektonické hodnoty. Architektonicky a
urbanisticky nejhodnotnČjší je historická zástavba pĜi jihozápadní hranici území.

B.03

Návrh urbanistické koncepce

Základním cílem urbanistické koncepce je vytvoĜení obytné zástavby vhodnČ zapojené do stávající struktury. ěešení je dále
determinováno limity technického charakteru týkající se pĜedevším dopravní infrastruktury.
V rámci prostorového uspoĜádání jsou navrženy veĜejné prostory pro zkvalitnČní stávajících obslužných komunikací, tak aby vyhovČli
souþasným požadovaným parametrĤm, a umístČní nové vedoucí ve smČru vrstevnic propojující stávající slepou komunikaci v
severní þásti území s pĜilehlou komunikací pĜi jižní hranici lokality. Z dĤvodu požadavku na její parametry a ochrany sousedního
souboru historických staveb je navržena mimo stávející veĜejný prostor komunikace procházející zmínČným souborem. Pro lepší
prostupnost území je doplnČn veĜejný prostor pČší komunikace kompoziþnČ navazující na pohledovou osu jihozápadního pĜístupu do
území.
Územní studie navrhuje v Ĝešeném území celkem 5 stavebních pozemkĤ o velikosti 1.958 – 2.660 m2. Menší koncentrace zástavby
je navržena z dĤvodu ochrany historického souboru a podpory zachování vČtší koncentrace zástavby v hlavních komunikaþních
osách na místo kobercovČ se slévající zástavby. V severní þásti lokality je navržena zástavba v pohledovČ ménČ exponovaných
plochách s nižší nadmoĜskou výškou. Zástavba je tak blíže k zastavČnému území a v odstupu od silnice III/29022, která tak v tomto
místČ zĤstává v pĤvodním charakteru odhalena. ěešením je souþasnČ zachována kvalita otevĜeného panoramatického pohledu do
krajiny.
Územním plánem je stanovena výšková regulace staveb. Územní studie v þásti území tento regulativ upravuje ve snížení z dĤvodu
ochrany historického souboru staveb.

B.04

Regulaþní prvky plošného a prostorového uspoĜádání

Regulaþní prvky vycházejí z podmínek plošného a prostorového uspoĜádání stanovených v územním plánu. Územní studie plochy
dále þlení a stanovuje podrobné podmínky využití.
podmínky prostorového uspoĜádání
šíĜka veĜejného prostoru pro umístČní obslužné komunikace je min. 8 m
šíĜka veĜejného prostoru pro pČší komunikaci je min. 3 m
max. poþet nadzemních podlaží na pozemku þ. 04, 05 : 2 nadzemní podlaží + podkroví
max. poþet nadzemních podlaží na pozmeku þ. 01, 02, 03: 1 nadzemní podlaží + podkroví
max. výška staveb: 12,5 m od stávajícího terénu a terénního výkopu, úroveĖ navážky není srovnávací rovinou pro stanovení výšky
stavby
max. výška staveb od nejvyššího bodu styku stavby s terénem: 9 m od stávajícího a upraveného terénu vþetnČ navážky.
stavby na sousedních pozemcích na sebe nesmí stavebnČ navazovat
min. odstup hlavní stavby od hranice veĜejného prostranství je 5,5 m, s menším odstupem je možné umístit lehké doplĖkové
konstrukce, napĜ. lehkou konstrukci zastĜešení parkovacího stání
plocha pozemkĤ þ. 02, 03 a pozemek 164/9 v rozsahu 20 m od hranice s veĜejným prostorem silnice III/29022 je nezastavitelná
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maximální výmČra zastavČných ploch všech staveb na pozemku je 300 m2
koeficient zelenČ min. 40%. Koeficient zelenČ vyjadĜuje pomČr všech nezastavČných a nezpevnČných ploch k výmČĜe pozemku.
stavby budou respektovat charakter a strukturu okolní zástavby

B.05

Limity využití území

Na Ĝešené území zasahuje ochranné pásmo lesa. Stavby do 50 m od hranice lesa je možné umisĢovat pouze se souhlasem orgánu
státní správy lesĤ, u novostaveb hlavních objektĤ dodržovat odstup od kraje lesa min. 25 m.

B.06

Návrh Ĝešení dopravy, obþanského a technického vybavení

Doprava
Dopravní Ĝešení
Pro dopravní obsluhu východní þásti území je navrženo využití stávající veĜejné komunikace s úpravou její trasy v oddálení od
stávající zástavby a jižním napojením stykovou kĜižovatkou na stávající komunikaci. Pro obsluhu západní þásti lokality je navržena
nová komunikace vedoucí ve smČru vrstevnic a propojující stávající slepou komunikaci v severní þásti území s pĜilehlou komunikací
pĜi jižní hranici lokality. Z dĤvodu požadavku na její parametry a ochrany sousedního souboru historických staveb je navržena mimo
stávející veĜejný prostor komunikace procházející zmínČným souborem. Stávající severní napojení je prĤseþnou kĜižovatkou. Je
navržena její úprava vþetnČ vymezení veĜejného prostoru s parametry odpovídající souþasným požadavkĤm. Jižní napojení je
navrženo v místČ, kde ve vazbČ na stávající dopravní infrastrukturu vytvoĜí prĤseþnou kĜižovatku.
Komunikace jsou navrženy s jednopruhovým obousmČrným pĜíþným uspoĜádáním jízdního pásu s výhybnami, typu místní
komunikace MO1k 4,25/4,25/30. Výhybny budou slouþeny s vjezdy na pozemky, bude zajištČna jejich minimální vzájemná
vzdálenost 80 – 100 m. Jízdní pruh resp. ZpevnČná plocha komunikace bude šíĜky 2,75 m, nezpevnČné krajnice šíĜky 0,75 m.
Studií je navrženo základní prostorové uspoĜádání. Délky rozhledĤ, smČrové oblouky, pĜíþné a podélné sklony, výškové oblouky,
atd. budou navrženy v dalších stupních projektové dokumentace. PĜi navrhování místních komunikací a kĜižovatek je doporuþeno
respektovat požadavky ýSN 73 6110 Projektování místních komunikací, ýSN 73 6102 Projektování kĜižovatek a místních
komunikací, ýSN 73 6056 odstavné a parkovací plochy a ýSN 73 0802 Požární bezpeþnost staveb – Nevýrobní objekty.
Doprava v klidu
Parkování a odstavování vozidel rezidentĤ bude Ĝešeno na vlastních pozemcích v rámci navazujících stupĖĤ projektových prací
konkrétních zámČrĤ. Pro hostinská stání je doporuþeno realizovat min. 2 individuální parkovací stání v profilech veĜejných
prostranství v ploše vymezené pro výhybny a jako parkovací a zastavovací pruh.
Hromadná doprava
V blízkosti Ĝešeného území je autobusová zastávka Albrechtice v Jizerských horách – pošta a vlaková zastávka JiĜetín pod Bukovou
– Tanvaldský Špiþák a hlavní nástupní místo Ski areálu Tanvaldský Špiþák se sedaþkovou lanovkou.
PČší a cyklistická doprava
Bezpeþný pohyb pČších a cyklistĤ je umožnČn v rámci profilĤ místních komunikací. Pro lepší prostupnost území je doplnČn veĜejný
prostor pČší komunikace kompoziþnČ navazující na pohledovou osu jihozápadního pĜístupu do území.
Po pĜilehlé silnici III/29022 vede cykloturistická trasa 4310 HĜebenovka, nové trasy nejsou studií navrženy.
Veĝejná prostranství
Struktura a rozsah veĜejných prostranství odpovídá požadavkĤm stanoveným v územním plánu a vyhlášce þ. 501/2006 Sb.
Minimální šíĜka veĜejného prostranství, jehož souþástí je pozemní komunikace zpĜístupĖující pozemek rodinného domu, je 8 m.
ZeleĖ
K výsadbám ve veĜejném prostoru je vhodné využít druhovČ pĤvodních dĜevin. Pro další výsadby je vhodné využít listnatých, pĜíp.
ovocných dĜevin.
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Obÿanské vybavení
Obþanské vybavení je možné využít pĜímo v Albrechticích v Jizerských horách, Tanvaldu nebo vzdálenČjším Jablonci nad Nisou a
Liberci.
Technická infrastruktura
Zásobování pitnou vodou
ěešené území je zásobováno ze zdroje oblastního vodovodu Souš v k.ú. Desná III. PĜevážná þást obce je zásobována z vodojemu
Albrechtice. ěešené území je v dolní þásti Albrechtic zásobované z vodojemu Horní Tanvald (k.ú. Tanvald).
Lokalita bude napojena na stávající vodovodní Ĝad pĜi jižní hranici lokality. Naržené trasy vodovodních ĜadĤ budou umístČny
v profilech veĜejných prostranství místních komunikací. Z vodovodních ĜadĤ budou provedeny jednotlivé domovní pĜípojky.
Bilance
Poþet RD
Poþet obyvatel

5
20

PrĤmČrná denní potĜeba vody Qp
Qp = 20 obyv x 150 l/os.den = 3,00 m3/den = 0,04 l/s
Maximální denní potĜeba vody
Qm = 3,00 m3/den x 1,5 = 4,50 m3/den = 0,05 l/s
Maximální hodinová potĜeba vody
Qh = 0,05 x 4,4 = 0,22 l/s

Roþní potĜeba vody
Qr = 1 645 m3/rok
Vodovodní Ĝady jsou zakresleny v podrobnosti podkladĤ získaných od správce sítČ. Zakreslení navržených ĜadĤ je orientaþní, budou
umístČny ve veĜejném prostoru, upĜesnČní polohy bude navrženo v dalším stupni projektové dokumentace stejnČ jako pĜípojky které
souvisí s umístČním staveb v rámci konkrétních zámČrĤ.
VeĜejný vodovod je využit pro zásobování požární vodou. Návrh vnČjších odbČrných míst bude respektovat požadavky ýSN 730873
Požární bezpeþnost staveb – Zásobování požární vodou a bude navržen a posouzen vþetnČ požárnČ bezpeþnostním Ĝešením v
dalším stupni PD.
Ochranná pásma
viz. kapitola Kanalizace
Kanalizace
Kanalizace splašková
Lokalita je v dosahu stávající kanalizaþní sítČ v majetku a správČ obce, jedná se o kanalizaci splaškovou. V dohledné dobČ je
poþítáno s její rekonstrukcí. Systém je do doby rekonstrukce schopen zajistit bezproblémovou likvidaci splaškových vod obce. V
lokalitČ jsou navrženy kanalizaþní Ĝady s napojením do stávajícího vedení pĜi jižní a pĜi severní hranici lokality.
Kanalizaþní Ĝady jsou zakresleny na podkladu pasportu kanalizace zpracovaného Ing. JiĜím Fólem v listopadu 2010. Zakreslení
navržených ĜadĤ je orientaþní, budou umístČny ve veĜejném prostoru, upĜesnČní polohy bude navrženo v dalším stupni projektové
dokumentace stejnČ jako pĜípojky které souvisí s umístČním staveb v rámci konkrétních zámČrĤ.
Bilance
Celkové množství odpadních vod odpovídá bilanci pitné vody.
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Kanalizace dešĢová
Srážkové vody budou v maximální možné míĜe zadržovány na pozemcích. U komunikací a zpevnČných ploch bude voda odvádČna
pomocí pĜíþných sklonĤ a bude vsakována v nezpevnČných krajnicích a pĜilehlých vegetaþních plochách veĜejných prostranství.
U navržených stavebních pozemkĤ budou dešĢové vody vsakovány na vlastních pozemcích.
V dalším stupni projektové dokumentace bude proveden hydrogeologický prĤzkum a provČĜena a posouzena schopnost území
absorbovat potĜebné množství srážkových vod.
Ochranná pásma
Údaje o ochranných pásmech dle zákona þ. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veĜejnou potĜebu a o zmČnČ nČkterých
zákonĤ, ve znČní pozdČjších pĜedpisĤ (zákon o vodovodech a kanalizacích):
(§ 23, odst. 3)
Ochranná pásma jsou vymezena vodorovnou vzdáleností od vnČjšího líce stČny potrubí nebo kanalizaþní stoky na každou stranu
a) u vodovodních ĜadĤ a kanalizaþních stok do prĤmČru 500 mm vþetnČ, 1,5 m,
b) u vodovodních ĜadĤ a kanalizaþních stok nad prĤmČr 500 mm, 2,5 m,
c) u vodovodních ĜadĤ nebo kanalizaþních stok o prĤmČru nad 200 mm, jejichž dno je uloženo v
hloubce vČtší než 2,5 m pod upraveným povrchem, se vzdálenosti podle písmene a) nebo b) od vnČjšího
líce zvyšují o 1,0 m.

Zásobování elektrickou energií
Zásobování elektrickou energií Ĝešeného území bude zajištČno rozvody NN. Lokalita je ve vazbČ na stávající vedení NN. Ve
vzdálenosti cca 200 m východním smČrem od je stávající trafostanice. Územní studií jsou navrženy dvČ možnosti napojení.
Varianta A: Napojení navrženého podzemního vedení ve dvou bodech v místČ sloupĤ nadzemního vedení NN.
Varianta B: Podzemní vedení s napojením ve stávající trafostanici.
Bilance
Bilance potĜeby elektrické energie navrhované zástavby (5 RD):
(lokalita je plynofikována, u vČtšiny objektĤ je poþítáno s pĜedpokladem plynového vytápČní)
P = 5*(1,6 + 4/51/2) = 17 kW
Stávající vedení sítí je zakresleno v podrobnosti podkladĤ získaných od správce sítČ. Zakreslení navržených vedení je orientaþní,
budou umístČny ve veĜejném prostoru, upĜesnČní polohy bude navrženo v dalším stupni projektové dokumentace stejnČ jako
pĜípojky které souvisí s umístČním staveb v rámci konkrétních zámČrĤ.
Ochranná pásma
Údaje o ochranných pásmech dle zákona þ. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických
odvČtvích a o zmČnČ nČkterých zákonĤ (energetický zákon), ve znČní pozdČjších pĜedpisĤ.
(§ 46, odst. 3)
Ochranné pásmo nadzemního vedení je souvislý prostor vymezený svislými rovinami vedenými po obou stranách vedení ve
vodorovné vzdálenosti mČĜené kolmo na vedení, která þiní od krajního vodiþe vedení na obČ jeho strany
a) u napČtí nad 1 kV a do 35 kV vþetnČ
1. pro vodiþe bez izolace 7 m,
2. pro vodiþe s izolací základní 2 m,
3. pro závČsná kabelová vedení 1 m,
b) u napČtí nad 35 kV do 110 kV vþetnČ
1. pro vodiþe bez izolace 12 m,
2. pro vodiþe s izolací základní 5 m,
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c) u napČtí nad 110 kV do 220 kV vþetnČ 15 m,
d) u napČtí nad 220 kV do 400 kV vþetnČ 20 m,
e) u napČtí nad 400 kV 30 m,
f) u závČsného kabelového vedení 110 kV 2 m,
g) u zaĜízení vlastní telekomunikaþní sítČ držitele licence 1 m.
(§ 46, odst. 5)
Ochranné pásmo podzemního vedení elektrizaþní soustavy do napČtí 110 kV a vedení Ĝídicí a zabezpeþovací techniky þiní 1 m po
obou stranách krajního kabelu; u podzemního vedení o napČtí nad 110 kV þiní 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 napČtím vČtším než 52 kV v budovách 20 m
od oplocení nebo od vnČjšího líce obvodového zdiva,
b) u stožárových elektrických stanic a vČžových stanic s venkovním pĜívodem s pĜevodem napČtí
z úrovnČ nad 1 kV a menší než 52 kV na úroveĖ nízkého napČtí 7 m od vnČjší hrany pĤdorysu
stanice ve všech smČrech,
c) u kompaktních a zdČných elektrických stanic s pĜevodem napČtí z úrovnČ nad 1 kV a menší
než 52 kV na úroveĖ nízkého napČtí 2 m od vnČjšího pláštČ stanice ve všech smČrech,
d) u vestavČných elektrických stanic 1 m od obestavČní

VeĜejné osvČtlení
V území bude realizováno veĜejné osvČtlení v souladu s platnými právními pĜedpisy. Rozvody a stožáry veĜejného osvČtlení budou
realizovány v plochách veĜejných prostranství. Napojení a podzemní vedení bude Ĝešeno v místČ a trase návrhu elektrického vedení.

Zásobování teplem a plynem
Albrechtice v Jizerských horách mají zajištČno zásobování plynem. Napojení vČtší þásti lokality je možné ze stávajících STL ĜadĤ,
pouze z dĤvodu zásobování pozemku þ. 03 je navržen nový Ĝad.
Stávající vedení je zakresleno v podrobnosti podkladĤ získaných od správce sítČ. Zakreslení navržených vedení je orientaþní, budou
umístČny ve veĜejném prostoru, upĜesnČní polohy bude navrženo v dalším stupni projektové dokumentace stejnČ jako pĜípojky které
souvisí s umístČním staveb v rámci konkrétních zámČrĤ.
Odpady
Pro separovaný odpad vyprodukovaný v Ĝešeném území budou využity stávající nádoby. Plochy pro eventuální umístČní sbČrných
nádob na separovaný odpad je doporuþeno umísĢovat v souladu se zákonem þ. 185/2011 Sb. na veĜejných prostranstvích
s ohledem na snadný pĜístup vozĤ zajišĢujících jejich obsluhu. Prostor pro umístČní nádob na komunální odpad bude vymezen na
vlastních pozemcích pro výstavbu RD.
V Praze 4.7.2014
Ing. arch. Michaela Dejdarová
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