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ROZSAH A OBSAH DOKUMENTACE PRO VYDÁNÍ ROZHODNUTÍ O ZM

VYUŽITÍ ÚZEMÍ

Dokumentace obsahuje ásti:
A
Pr vodní zpráva
B
Souhrnná technická zpráva
C
Situa ní výkresy
D
Výkresová dokumentace
E
Dokladová ást
Dokumentace musí vždy obsahovat ásti A až E s tím, že rozsah a obsah jednotlivých
podmínkám v území a charakteru navrhované zm ny.

ástí bude p izp soben

A

PR VODNÍ ZPRÁVA

A.1

Identifika ní údaje

A.1.1

Údaje o území
a) navrhovaná zm na využití území
b) místo (katastrální území, parcelní ísla pozemk )
c) p edm t dokumentace

A.1.2

Údaje o žadateli
a) jméno, p íjmení a místo trvalého pobytu (fyzická osoba) nebo
b) jméno, p íjmení, obchodní firma, I , bylo-li p id leno, místo podnikání (fyzická osoba podnikající) nebo
c) obchodní firma nebo název, I , bylo-li p id leno, adresa sídla (právnická osoba)

A.1.3

Údaje o zpracovateli dokumentace
a) jméno, p íjmení, obchodní firma, I , bylo-li p id leno, místo podnikání (fyzická osoba podnikající) nebo
obchodní firma nebo název, I , bylo-li p id leno, adresa sídla (právnická osoba)
b) jméno a p íjmení hlavního projektanta v etn ísla, pod kterým je zapsán v evidenci autorizovaných osob
vedené eskou komorou architekt nebo eskou komorou autorizovaných inženýr a technik inných ve
výstavb , s vyzna eným oborem, pop ípad specializací jeho autorizace
c) jména a p íjmení projektant jednotlivých ástí dokumentace v etn
ísla, pod kterým jsou zapsáni v
evidenci autorizovaných osob vedené eskou komorou architekt nebo eskou komorou autorizovaných
inženýr a technik inných ve výstavb , s vyzna eným oborem, pop ípad specializací jejich autorizace

A.2

Seznam vstupních podklad

A.3

Údaje o území
a) rozsah ešeného území; zastav né / nezastav né
b) dosavadní využití a zastav nost území
c) charakteristika dot eného území, pozemk a staveb na nich
d) údaje o ochran území podle jiných právních p edpis 1 (památková rezervace, památková zóna, zvlášt
chrán né území, záplavové území apod.)
e) údaje o odtokových pom rech
f) údaje o souladu s územn plánovací dokumentací, s cíli a úkoly územního plánování
g) údaje o dodržení obecných požadavk na využití území
h) údaje o spln ní požadavk dot ených orgán
i) seznam výjimek a úlevových ešení
j) seznam souvisejících a podmi ujících investic
k) seznam pozemk a staveb dot ených zm nou využití území (podle katastru nemovitostí)

A.4

Údaje o zm
využití území
a) celková vým ra území dot eného zm nou
b) údaje o odtokových pom rech
c) požadavky na kapacity dopravní a technické infrastruktury
d) p edpokládaná lh ta realizace zm ny využití území

B

SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

B.1

Popis a zhodnocení území
a) charakteristika území
b) vý et a záv ry provedených pr zkum a rozbor
c) stávající ochranná a bezpe nostní pásma
d) poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod.
e) územn technické podmínky (zejména možnost napojení na stávající dopravní a technickou infrastrukturu)
f) v cné a asové vazby, podmi ující, vyvolané, související investice
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B.2

B.3

Popis navrhované zm ny využití území
a) základní charakteristika zm ny využití území
b) zd vodn ní zm ny vzhledem k sou asnému zp sobu užívání dot eného území
c) zásady zajišt ní technických podmínek požární ochrany v dot eném území z hlediska p edpokládaného
zp sobu využití území
d) zásady ochrany dot eného území p ed negativními ú inky vn jšího prost edí (povodn , záplavy, eroze a
sesuvy p dy, poddolování, seizmicita, radon, hluk, emise, odpady apod.).
ipojení na technickou infrastrukturu

B.4

Dopravní ešení

B.5

ešení vegetace

B.6

Popis vlivu navrženého zp sobu využití území na životní prost edí a jeho ochrana
a) vliv na životní prost edí – ovzduší, hluk, voda, odpady a p da
b) vliv na p írodu a krajinu (ochrana d evin, ochrana památných strom , ochrana rostlin a živo ich apod.),
zachování ekologických funkcí a vazeb v krajin
c) vliv na soustavu chrán ných území Natura 2000
d) návrh zohledn ní podmínek ze záv ru zjiš ovacího ízení nebo stanoviska EIA
e) navrhovaná ochranná a bezpe nostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany podle jiných právních
edpis

C

SITUA NÍ VÝKRESY

C.1

Situa ní výkres širších vztah
e) m ítko 1:1 000 až 1:50 000
f) vyzna ení vztahu dot eného území k urbanistické struktu e území a umíst ní v sídle
Celkový situa ní výkres území dot eného zm nou
a) m ítko 1:500 nebo 1:1 000, u rozsáhlých zám
1:2 000 nebo 1:5 000
b) stávající stavby a technická infrastruktura
c) hranice pozemk , parcelní ísla
d) hranice ešeného území
e) stávající a navrhovaný výškopis a polohopis
f) vyzna ení napojení na dopravní a technickou infrastrukturu
g) stávající a navrhovaná ochranná a bezpe nostní pásma, památkové rezervace, památkové zóny apod.

C.2

C.3

Katastrální situa ní výkres
a) m ítko podle použité katastrální mapy
b) vyzna ení hranic území s novým využitím
c) vyzna ení vazeb a vliv na okolí

D

VÝKRESOVÁ DOKUMENTACE
Výkresy zobrazující zm nu využití území (výkresy v dostate
p ehledném m ítku, dokumentující celkové
urbanistické a architektonické ešení navržené zm ny využití území; základní svislé ezy, dokumentující
navržené terénní úpravy, úrove stávajícího a upraveného terénu s vyzna ením hladiny spodní vody; zákres
ešení odvodn ní území v p ípad zm n odtokových pom
apod.).

E

DOKLADOVÁ ÁST
Dokladová ást obsahuje doklady o spln ní požadavk podle jiných právních p edpis vydané p íslušnými
správními orgány nebo p íslušnými osobami a dokumentaci zpracovanou osobami oprávn nými podle jiných
právních p edpis .
Závazná stanoviska, stanoviska, rozhodnutí, vyjád ení dot ených orgán

E.1
E.2

Stanoviska vlastník ve ejné dopravní a technické infrastruktury k podmínkám dot ených ochranných a
bezpe nostních pásem, vyzna ená nap íklad na situa ním výkrese

E.3

Geodetický podklad pro projektovou innost zpracovaný podle jiných právních p edpis

E.4

Ostatní stanoviska, vyjád ení, posudky a výsledky jednání vedených v pr
dokumentace

2

hu zpracování

1

Nap . zákon . 20/1987 Sb., o státní památkové pé i, ve zn ní pozd jších p edpis .

2

Na ízení vlády . 430/2006 Sb., o stanovení geodetických referen ních systém a státních mapových d l závazných
na území státu a zásadách jejich používání, ve zn ní na ízení vlády . 81/2011 Sb.
§ 12 a 13 zákona . 200/1994 Sb., o zem
ictví a o zm
a dopln ní n kterých zákon souvisejících s jeho
zavedením, ve zn ní pozd jších p edpis .
§ 13 vyhlášky . 31/1995 Sb., kterou se provádí zákon . 200/1994 Sb., o zem
ictví a o zm
a dopln ní
kterých zákon souvisejících s jeho zavedením, ve zn ní pozd jších p edpis .
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