
POZNÁMKA :
Řešené území se nachází v zájmovém území elektronického komunikačního zařízení MO-ČR na
stanovišti Svratouch (ÚAP - jev 81, pasport č. 250/2014). Ve vymezeném území do 5 km od
stanoviště nejsou přípustné průmyslové stavby jako sklady, sila, hangáry a podobně s kovovým
pláštěm přesahující jako celek velikost 700 m; do 5 km od stanoviště nejsou přípustné stavby
výkonných vysílačů, převaděčů, základnových stanic mobilních operátorů a podobných technologií v
pásmu 1900 MHz. 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 výše uvedenou
nadzemní stavbu jen na základě závazného stanoviska MO-ČR.
Řešené území se nachází v zájmovém území MO-ČR - vzdušném prostoru pro létání v malých a
přízemních výškách (ÚAP - jev 102, pasport č. 252/2014), který je nutno respektovat podle
ustanovení § 41 zákona č. 49/1997 Sb. o civilním letectví a o změně a doplnění zákona č. 455/1991
Sb. o živnostenském podnikání. 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
nadzemní stavbu, výstavbu vysílačů, výškových staveb, staveb tvořících dominanty v terénu,
větrných elektráren, speciálních staveb, zejména staveb s vertikální ochranou (např. střelnice, nádrže
plynu, trhací jámy), venkovní vedení vn a vvn  jen na základě závazného stanoviska MO-ČR. Dále zde
platí prostorový limit v území, tj. maximální možná výška případné výstavby větrných elektráren  59
m n.t.. Ve vzdušném prostoru vyhlášeném od země je nutno posoudit také výsadbu vzrostlé zeleně.
Výstavby a výsadba může být výškově omezena nebo zakázána.
Řešené území se nachází v ochranném pásmu přehledových systémů (OP RLP) - letecká stavba
včetně ochranného pásma (ÚPA - jev 103, pasport č. 103), které je nutno respektovat podle § 37
zákona č. 49/1997 Sb. o civilním letectví a o změněn a doplnění zákona č. 455/1991 Sb. o
živnostenském podnikání ve znění pozdějších předpisů, podle ustanovení § 175 odst. 1 zákona č.
183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu. Z důvodu bezpečnosti letového provozu je
nezbytné respektovat níže uvedené podmínky. V tomto území lze vydat územní rozhodnutí a povolit
níže uvedené stavby jen na základě závazného stanoviska MO-ČR. Jedná se výstavbu (včetně
rekonstrukce a přestavby) větrných elektráren, výškových staveb, venkovního vedení vvn a vn,
základnových stanic mobilních operátorů. V tomto vymezeném území může být výstavba větrných
elektráren a výškových staveb nad 30 m nad terénem a staveb tvořících dominanty v terénu výškově
omezena nebo zakázána.


