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A.1 Identifikační údaje 

Údaje o stavbě 

název: Revitalizace návsi Oldřichov v Hájích 

místo: Náves Oldřichov v Hájích – parcely 1243, st. 163, 780/1 a 2024 k.ú. Oldřichov v Hájích. 

předmět dokumentace: revitalizace veřejného prostranství  

Stavebník 

Obec Oldřichov v Hájích 

Oldřichov v Hájích 151 

463 31 

IČ: 00481483 

Vlastník pozemků 

Obec Oldřichov v Hájích 

Oldřichov v Hájích 151 

463 31 

IČ: 00481483 
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A.2 Seznam vstupních podkladů 

 Katastrální mapa v měřítku 1:1000 

 Geodetické zaměření včetně nadzemních inženýrských sítí 

 Platný územní plán 

 Dokumentace pro územní rozhodnutí 

A.3 Údaje o území 

a) Rozsah řešeného území; zastavěné / nezastavěné území, 
Záměr se nachází na návsi v Oldřichově v Hájích, na následujících parcelách k.ú. Oldřichov v 
Hájích, které jsou ve vlastnictví obce: 

Parcela  Výměra [m2] Druh pozemku 
1243 5564 ostatní plocha 
st. 163 1259 zastavěná plocha a nádvoří 
780/1 1142 ostatní plocha 
Záměr se nachází v zastavěném území, poměry v území se podstatně nemění a záměr 
nevyžaduje nové nároky na veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu.  

Řešené území je využíváno k rekreaci jako dětské hřiště s několika herními prvky a k občasnému 
sportování na travnaté ploše. Živičná vozovka slouží jako příjezd k budově obecního úřadu. 
Betonová nádrž na parcele 1243 slouží jako požární nádrž. Na parcele st. 163 se nachází budova 
obecního úřadu, která však není předmětem řešení.  

b) Údaje o ochraně území podle jiných právních předpisů 
Stavba se nachází v Chráněné krajinné oblasti Jizerské hory. Jižní část řešeného území leží 
v záplavovém území Jeřice, část z toho v aktivní zóně. Území není dotčeno památkovou 
ochranou. 

c) údaje o odtokových poměrech, 
Pozemky jsou přirozeně odvodněné – vsakem – plocha je převážně zatravněná. 

d) Údaje o souladu s územně plánovací dokumentací, s cíli a úkoly územního plánování, 

   

V platném územním plánu spadá stavba altánu a hatí do PLOCH OBČANSKÉHO VYBAVENÍ - 
SPORTU (S), revitalizace vodní nádrže do PLOCH VODNÍCH A VODOHOSPODÁŘSKÝCH (V) a 
zídka pro posezení do PLOCH OBČANSKÉHO VYBAVENÍ a PLOCH SÍDELNÍ ZELENĚ. Záměr je 
v souladu s územním plánem i cíli územního plánování. 



NÁVES OLDŘICHOV V HÁJÍCH 

Dokumentace pro provedení stavby, část  A a B 

 

Ing. Eva Klápšťová, 732 229 893, eva.klapstova@naturesystems.cz 4 

d) Údaje o souladu s územně plánovací dokumentací, s cíli a úkoly územního plánování, 
Dokumentace je provedena dle platného územního rozhodnutí vydaného 16.4,2018. 
Rozpracovává první etapu realizace - stavební objekt SO1 Altán. 

f) údaje o dodržení obecných požadavků na využití území 
Stavba dodržuje obecné požadavky na využití území. Zachovává přístup požární techniky 
k nádrži a k obecnímu úřadu, nemění podmínky bezpečného a plynulého provozu na přilehlých 
pozemních komunikacích a respektuje urbanistické a architektonické hodnoty urbanistické 
struktury obce. 

g) údaje o splnění požadavků dotčených orgánů, 
Řešení zohledňuje požadavek správce vodovodu na altán a ostatních dotčených orgánů na 
řešenou plochu. 

h) seznam výjimek a úlevových řešení, 
Nejsou. 

i) seznam souvisejících a podmiňujících investic, 
Nejsou. 

j) seznam pozemků a staveb dotčených umístěním a prováděním stavby (podle katastru 
nemovitostí). 
Realizací nejsou přímo dotčeny žádné sousedící pozemky. 

A.4 Údaje o stavbě 

a) Nová stavba nebo změna dokončené stavby 
Jedná se o novou stavbu. 

b) Účel užívání stavby 
Jedná se o altán sloužící k odpočinku, piknikům a pro občasné kulturní a společenské akce; v 
navazujících etapách pak revitalizaci požární nádrže, aby lépe zapadla do okolního prostředí 
včetně menších terénních úprav okolo; hatě pro pohodlnější a jasně vymezený přístup k nádrži a 
kamennou zídku sloužící k posezení. 

c) Trvalá nebo dočasná stavba 
Jedná se o trvalou stavbu. 

d) Údaje o ochraně stavby podle jiných právních předpisů 
Stavba není žádným způsobem chráněná. 

e) Údaje o dodržení technických požadavků na stavby a obecných technických požadavků 
zabezpečujících bezbariérové užívání staveb 
Technické požadavky na stavby a obecných technických požadavků zabezpečujících 
bezbariérové užívání staveb jsou dodrženy. 

f) Údaje o splnění požadavků dotčených orgánů a požadavků vyplývajících z jiných právních 
předpisů 
Netýká se dané stavby. 

g) Seznam výjimek a úlevových řešení 
Nejsou. 
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h) Navrhované kapacity stavby (zastavěná plocha, obestavěný prostor, užitná plocha, počet 
funkčních jednotek a jejich velikosti, počet uživatelů / pracovníků apod.), 
Zastavěná plocha zastřešeného altánu je 25 m2. 

i) Základní bilance stavby (potřeby a spotřeby médií a hmot, hospodaření s dešťovou vodou, 
celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí, třída energetické náročnosti budov apod.), 
Stavba nebude připojená na jiné sítě technické infrastruktury. Dešťová voda bude vsakována na 
pozemku. Při užívání nebudou produkovány odpady a emise. 

j) Základní předpoklady výstavby (časové údaje o realizaci stavby, členění na etapy) 
Zahájení prací se předpokládá na podzim 2018.  

k) Orientační náklady stavby 
Orientační náklady stavby činí 300 tis. Kč. 

A.5 Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení 

Dokumentace je zpracována pro první etapu - pouze jeden stavební objekt SO1 Altán. 
(Dokumentace pro územní rozhodnutí obsahovala i další stavební objekty: SO2 Nádrž, SO3 Hatě, 
SO4 Terénní úpravy, SO5 Zídka pro posezení, SO6 Mobiliář a výsadby stromů.) 

B. Souhrnná technická zpráva 

B.1 Průzkumy a ochranná a bezpečnostní pásma 

b) Výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů (geologický průzkum, hydrogeologický 
průzkum, stavebně historický průzkum apod.) 
Vzhledem k povaze záměru nebyly žádné průzkumy provedeny a nejsou požadovány. 

c) Stávající ochranná a bezpečnostní pásma 
Území prochází podzemní vodovod, nadzemní el. vedení a rozvod tepla z obecní kotelny na 
biomasu. Při provádění stavebních prací je nutné tato vedení respektovat. Zvláštní pozornost 

je třeba věnovat stávajícímu vodovodu při výkopových pracích na základech altánu, které 
budou probíhat v ochranném pásmu vodovodu. Sdružený vodovod obcí Mníšek, Nová Ves a 
Oldřichov v Hájích spravuje Obec Mníšek. Vodovod není opatřen signalizací a není možné ho 
vytýčit bez kopaných sond. 

B.2 Zásady organizace výstavby 

a) Napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu 
Vjezdy na staveniště budou z místí komunikace na pozemku 2024 a bude využívána stávající 
komunikace obsluhující budovu obecního úřadu. 

b) Ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení dřevin 
Požadavky na související asanace, demolice a na kácení dřevin nejsou. 

c) Maximální zábory pro staveniště (dočasné / trvalé), 
Pro realizaci budou využiti řešené pozemky ve vlastnictví obce, jiné zábory nejsou potřebné. 
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d) Bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin 
Zemina vykopaná při výkopu pro základy a pro skrývka ornice bude deponována na deponii 
obce. Pro revitalizaci trávníku po výstavbě altánu bude třeba zajistit kvalitní zeminu o objemu 
1m3. 














