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A2a     VODNÍ REŽIM
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A2b     VODNÍ REŽIM - povodňové ohrožení
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A3     HYGIENA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
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A4     OCHRANA PŘÍRODY, KRAJINY A PAMÁTEK



ÚSES, LBK - místní (lokální) biokoridor
ÚSES, LBC - místní (lokální) biocentrum
ÚSES, RBK - regionální biokoridor
ÚSES, RBC - regionální biocentrum
ÚSES, NBK - nadregionální biokoridor
ÚSES, NBC - nadregionální biocentrum
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A5     ÚZEMNÍ SYSTÉM EKOLOGICKÉ STABILITY



 DTS
 venkovní stanice (rozvodna, transformovna)

vedení elektrické sítě NN do 1 kV
vedení elektrické sítě VN 1 až 52 kV
vedení elektrické sítě VVN 52 až 300 kV
vedení elektrické sítě ZVN 300 až 800 kV
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A6a     VEŘEJNÁ TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA
- elektroenergetika



 regulační/měřící stanice STL
 regulační/měřící stanice VTL
 regulační/měřící stanice VVTL
 regulátor distribuční STL
 stanice katodové ochrany
N ostatní zařízení zpracování a distribuce plynu

plynovod VTL nad 40 bar
plynovod VTL do 40 bar
plynovod STL
plynovod NTL
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A6b     VEŘEJNÁ TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA
- ply nárenství



D výtopna
 kotelna

místní rozvod tepla
   

hranice obce
hranice katastru
hranice zastavěného území obce

ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY ORP LITOMĚŘICE
PODKLADY PRO ROZBOR UDRŽITELNÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ 2020

1 : 125 000
0 2 4 6 8

km Í
prosinec 2020

A6c     VEŘEJNÁ  TECHNICKÁ  INFRASTRUKTURA
- teplárenství



 zdroj přírodní pitné vody
 čerpací stanice vodárenská na vodovodním řadu
 úpravna vody
 vodojem
C vodojem zemní
N ostatní zařízení k zásobování vodou

vodovodní řad
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A6d     VEŘEJNÁ TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA
- vodovody



 čistírna odpadních vod
 čerpací stanice odpadních vod
n výústní objekt
N ostatní zařízení k odvádění a čištění odpad. vod

kanalizační stoka
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A6e     VEŘ EJNÁ TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA
- kanalizace



 radiová stanice na RR trase
 vysílač
 základnová stanice
UT telefonní ú středna
N blíže neurčená komunikační zařízení

radioreléová trasa
komunikační vedení
dálkový telekomunikační kabel
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A6f     VEŘEJNÁ TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA
- teleko munikace



plocha pro vzlety a přistání

N zastávka železniční dopravy
železniční trať
dálnice
silnice I. třídy
silnice II. třídy
silnice III. třídy

G vodní cesta
   

hranice obce
hranice katastru
hranice zastavěného ú zemí obce

ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY ORP LITOMĚŘICE
PODKLADY PRO ROZBOR UDRŽITELNÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ 2020

1 : 125 000
0 2 4 6 8

km Í
prosinec 2020

A7     VEŘEJNÁ DOPRAVNÍ INFRASTUKTURA



 jev 107 - objekt důležitý pro obranu státu
O jev 107 - OP objektu důležitého pro obranu státu

jev 081 - pásmo 10 km
jev 082 - nadzemní stavby
jev 082 - podpovrchové stavby
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Podrobnosti k jednotlivým jevům jsou
popsány v příloze tohoto kartogramu.

A8     OBRANA STÁTU



ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY ORP LITOMĚŘICE 
PODKLADY PRO ROZBOR UDRŽITELNÉHO ROZVOJE 
ÚZEMÍ 2020 
 

A8     OBRANA STÁTU – příloha 
 
Na základě podkladů zaslaných Ministerstvem obrany, Sekcí ekonomickou a majetkovou 

dne 9. 11. 2016 (jejich Sp.zn. 90366-17/2016-8201-OÚZ-LIT) 

 

Jev 081 – pásmo 10 km 

Zájmové území zařízení Ministerstva obrany, které je nutno respektovat podle 

ustanovení § 175 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním 

řádu. V tomto vymezeném území (dle ustanovení § 175 odst. 1 zákona č.183/2006 Sb. 

o územním plánování a stavebním řádu) lze vydat územní rozhodnutí a povolit níže 

vyjmenované druhy staveb jen na základě závazného stanoviska Ministerstva obrany. 

 

do 2 km  - nevhodné stavby a technologie (rozsáhlé plechové či kovové stavby, jako 

haly, přístřešky a pod; vedení vysokého napětí do 100 kV, zalesnění, výsadba 

rozsáhlých sadů, vybudování velkých vodních ploch aj.) 

do 3 km - fotovoltaické elektrárny 

 - trafostanice 

do 5 km - výkonné zdroje elektromagnetického záření 10 KHz – 100 GHz 

do 10 km - výškové stavby (např. větrné elektrárny, základnové stanice mobilních 

operátorů, vysílače, sila aj.) 

 

Komunikační vedení MO ČR – jev 082 

Zájmové území Ministerstva obrany ČR (MO ČR) pro nadzemní stavby, která je nutno 

respektovat podle ustanovení § 175 odst. 1 zákona č.183/2006 Sb. o územním 

plánování a stavebním řádu. Zájmové území je rozčleněno výškově následujícím 

způsobem: 

- zájmové území MO ČR pro veškerou nadzemní výstavbu – v tomto vymezeném území 

lze vydat územní rozhodnutí a povolit veškerou nadzemní výstavbu jen na základě 

stanoviska MO ČR; V tomto zájmové území může dojít k výškovému omezení staveb, 

popřípadě požadavku na úpravy projektové dokumentace (jako jsou střešní nástavby 

včetně anténních nosičů, komínů apod., materiál střešní krytiny, opláštění atiky a 

další). Tato omezení budou požadována pouze u konkrétních staveb v rámci 

územního a stavebního řízení dle § 175 zákona č.183/2006 Sb., a to pouze v rozsahu 

nezbytném pro ochranu zájmů AČR v hájených územích. 
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- zájmové území MO ČR pro nadzemní výstavbu přesahující 50 m nad terénem – 

v tomto vymezeném území lze vydat územní rozhodnutí a povolit nadzemní výstavbu 

přesahující 50 m n.t. jen na základě stanoviska MO ČR; 

- zájmové území MO ČR pro nadzemní výstavbu přesahující 100 m nad terénem – 

v tomto vymezeném území lze vydat územní rozhodnutí a povolit nadzemní výstavbu 

přesahující 100 m n.t. jen na základě stanoviska MO ČR; 

- zájmové území MO ČR pro nadzemní výstavbu přesahující 150 m nad terénem – 

v tomto vymezeném území lze vydat územní rozhodnutí a povolit nadzemní výstavbu 

přesahující 150 m n.t. jen na základě stanoviska MO ČR; 

- zájmové území MO ČR pro nadzemní výstavbu přesahující 200 m nad terénem – 

v tomto vymezeném území lze vydat územní rozhodnutí a povolit nadzemní výstavbu 

přesahující 200 m n.t. jen na základě stanoviska MO ČR; 

 

Zájmové území Ministerstva obrany (MO ČR) pro podpovrchové stavby a veškeré zemní 

práce, které je nutno respektovat podle ustanovení § 175 odst. 1 zákona č. 183/2006 

Sb. o územním plánování a stavebním řádu. V tomto vymezeném území lze vydat 

územní rozhodnutí a povolit stavbu spojenou s prováděním zemních prací jen na 

základě závazného stanoviska MO ČR. 

 

Objekt důležitý pro obranu státu – jev 107 

Zájmové území, které je nutno respektovat podle ustanovení § 175 odst. 1 zákona 

č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu. V tomto vymezeném území lze 

vydat územní rozhodnutí a povolit stavbu jen na základě stanoviska Ministerstva obrany, 

 

Na celém správním území lze vydat územní rozhodnutí a povolit níže uvedené stavby 

jen na základě závazného stanoviska Ministerstva obrany (ustanovení § 175 zákona 

č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů): 

 

1) Návrh ÚPD a návrhy na vydání územního rozhodnutí o chráněném území nebo 

o ochranném pásmu. 

2) Výstavba rekonstrukce likvidace železničních tratí, vleček a nákladních ramp. 

Výstavba a rekonstrukce dálnic, silniční sítě I.–II. třídy. 

3) Výstavba, rekonstrukce, likvidace letišť všech druhů, včetně jejich ochranných 

pásem a přidružených objektů a zařízení. 

4) Výstavba a rekonstrukce rozvodů elektrické energie od 22 kV výše. 

5) Trhací práce, výstavba, rekonstrukce dolů, lomů s použitím elektrického roznětu. 

6) Výstavba radioelektrických a telekomunikačních zařízení vyzařujících 

elektromagnetickou energii všeho druhu (radiové vysílače, TV, TVP, základnové 

stanice radiokomunikačních sítí, radioreléové stanice, radiolokační, 

radionavigační, telemetrická zařízení) včetně jejich anténních systémů a nosičů 

(i těch, jejich stavba je povolována na základě oznámení) a požadovaných 

ochranných pásem. 
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7) Výstavba a rekonstrukce objektů, konstrukcí a zařízení vyšších než 30 metrů 

nad terénem a staveb jevících se jako dominanta v otevřeném terénu. 

8) Výstavba větrných a fotovoltaických elektráren. 

 

MO ČR si vyhrazuje právo změnit pokyny pro civilní výstavbu, pokud si to 

vyžádají zájmy AČR. 
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A9     MÍRA NEZAMĚS TANOS TI
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A10     PŮDNÍ FOND
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A11     VYVÁŽENOST ÚZEMNÍCH PODMÍNEK
            PRO UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ


