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PRŮVODNÍ ZPRÁVA 
Projekt pro územní souhlas 

A) IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY 

NÁZEV STAVBY: SYSTÉM PRO SEPARACI A SVOZ ODPADU 

 V KAMENNÝCH ŽEHROVICÍCH 

Místo stavby:  k.ú. Kamenné Žehrovice  

 Sestava kontejnerů č. 1 – poz. 1145/2 
 Sestava kontejnerů č. 2 – poz. 47/2 
 Sestava kontejnerů č. 3 – poz. 1/2 
 Sestava kontejnerů č. 4 – poz. 1131 
 Sestava kontejnerů č. 5 – ul. Karlovarská 
 Sestava kontejnerů č. 6 – poz. 632/40 
 Sestava kontejnerů č. 7 – poz. 577/12 

STAVEBNÍK:                                             Obec Kamenné Žehrovice 
                                                             Karlovarská 6, 273 01Kamenné Žehrovice  

STUPEŇ PD:                                              Projekt pro územní souhlas 

 

CHARAKTERISTIKA A ÚČEL STAVBY: 

Předmětem dokumentace je návrh a umístění jednoduchých podzemních 
kontejnerů na sběr tříděného odpadu, které budou umístěny na sedmi stanovištích 
v obci. Na každém stanovišti bude sestava čtyř kontejnerů pro tříděný odpad: 

• sklo bílé (kontejner 3m3) 

• sklo barevné (kontejner 3m3) 

• papír (kontejner 5m3) 

• plasty (kontejner 5m3) 

    Vlastní nádoba na sběr tříděného i komunálního odpadu je sklolaminátová a z 
větší části je umístěna pod terénem. Podzemní část kontejneru je uložena v kruhové 
sklolaminátové šachtě, nadzemní část je chráněna sklolaminátovým nástavcem s 
vnější dekorací. V horním víku kontejneru je umístěn vhazovací otvor dle druhu 
odpadu. Krytí vhazovacího otvoru je dle typu odpadu rozlišeno barevným 
provedením. 
 
POZNÁMKA 

Před zahájením výkopových prací je nutno vytýčit veškeré stávající 
podzemní inženýrské sítě, které procházejí staveništěm nebo se nacházejí v jeho 
bezprostřední blízkosti tak, aby nedošlo při provádění zemních prací k jejich 
poškození nebo přerušení. Zajistí investor. 
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TECHNICKÝ POPIS 

Sklolaminátová nádoba na sběr tříděného odpadu bude umístěna z větší části 
pod terénem. Podzemní část kontejneru bude uložena v kruhové sklolaminátové 
šachtě, nadzemní část bude chráněna sklolaminátovým nadstavcem s vnější 
dekorací. V horním víku kontejneru bude umístěn vyhazovací otvor dle druhu 
odpadu. Nádoba musí být vybavena závěrným mechanismem, umístěným na vnější 
straně vnitřní nádoby, který se ovládá centrálně pomocí hydraulické ruky, která je 
vybavená pevným nosným hákem a lanovým navijákem s celkovou nosností min. 
4000 kg. 

 
DEKORACE: 

Nadzemní část kontejneru “nástavec šachty“ by měl zapadat do celkového 
charakteru místa určení. Jako dekorace by měl být použit přírodní materiál (kámen, 
dřevo nebo sklo) a jeho provedení by mělo odpovídat středně těžké zátěži 
s životností min. 10let. Materiál a celkové provedení by mělo být odolné 
povětrnostním vlivům, charakteristické pro místo určení - Kamenné Žehrovice, 
Středočeský kraj. 

 
STANOVIŠTĚ: 

Všechny stanoviště (celkový počet 7) jsou stejné, o půdorysu 10 000× 2200 mm. 
Celý půdorys bude ohraničen zahradním obrubníkem a vnitřní plocha ohraničení 
bude vydlážděna zámkovou dlažbou nebo žehrovákem (kámen těžený v obci 
Kamenné Žehrovice) o min. síle 60mm. (možné je i barevné rozdělení na jednotlivé 
pásy). 

 
MANIPULAČNÍ SYSTÉM: 

U všech instalovaných kontejnerů bude instalován dvojhákový systém se spodním 
vyprazdňováním. K vysýpání kontejnerů bude použita hydraulická ruka se dvěma 
háky. Systém bude shodný jako u volně stojících kontejnerů se spodním 
vyprazdňováním. 

  
TECHNICKÁ DATA: 

1. Kontejner PLASTY – 5 m3 

Barva: Žlutá s černými popisy 
Označení: Nápis „Plasty“ včetně informací o správné recyklaci 
Využitelný objem kontejneru:  5 m3 
Maximální průměr kontejneru: 2 m 
Maximální výška kontejneru: 3 m 
Maximální hmotnost prázdné nádoby: 320 kg 
Minimální nosnost: 3 000 kg 
Velikost vhozu: min. rozměr otvoru 0,3 × 0,2 m, kryt plastový (laminátový) o rozměru 
max. 0,5 × 0,5 m 
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2. Kontejner PAPÍR – 5 m3 

Barva: Modrá s černými popisy 
Označení: Nápis „Papír“ včetně informací o správné recyklaci 
Využitelný objem kontejneru:  5 m3 
Maximální průměr kontejneru: 2 m 
Maximální výška kontejneru: 3 m 
Maximální hmotnost prázdné nádoby: 320 kg 
Minimální nosnost: 3 000 kg 
Velikost vhozu: min. rozměr otvoru 0,3 × 0,2 m, kryt plastový (laminátový) o rozměru 
max. 0,5 × 0,5 m 

 
3. Kontejner SKLO BÍLÉ – 3 m3 

Barva: Bílá s černými popisy 
Označení: Nápis „Sklo bílé“ včetně informací o správné recyklaci 
Využitelný objem kontejneru:  3 m3 
Maximální průměr kontejneru: 1,5 m 
Maximální výška kontejneru: 3 m 
Maximální hmotnost prázdné nádoby: 250 kg 
Minimální nosnost: 1 500 kg 
Velikost vhozu: min. průměr otvoru 0,2 m, kryt plastový (laminátový) o rozměru 
max. 0,5 × 0,5 m 

 
4. Kontejner SKLO BAREVNÉ – 3 m3 

Barva: Zelená s černými popisy 
Označení: Nápis „Sklo barevné“ včetně informací o správné recyklaci 
Využitelný objem kontejneru:  3 m3 
Maximální průměr kontejneru: 1,5 m 
Maximální výška kontejneru: 3 m 
Maximální hmotnost prázdné nádoby: 250 kg 
Minimální nosnost: 1 500 kg 
Velikost vhozu: min. průměr otvoru 0,2 m, kryt plastový (laminátový) o rozměru 
max. 0,5 × 0,5 m 
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Územní souhlos
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Morcelo
anl3Čísb zokózlqr:



r/rmace 
o paÍcele l NahlíŽení do katastru nemovitostí Page 1 ofl

lnformace o parcele

Parcelní čblo:

Obec

Katastální území:

Číío Lv:

Výměra [m2]:

Typ parcely:

Mapový list:

Určení výměry

Způsob vyržití:

Druh pozemku:

,1$n

!@
Karr,ennÉ Žehrovice i66284'il

1!!gl

156L

Parcela katastru nemovitostí

DKM

Graficky nebo v digitalizované mapě

ostatní komunikace

ostatní plocha

V|astníci, jiní oprávněni

Vlastnické právo

obec Kamenné Žehrovrce

Způsob ochrany nemovitosti

Nejsou eúdovány Žádné způsoby ochrany.

Seznam BPEJ

Parcela nemá evidované BPEI.

omezení vlastnického práva

Tvp

Věcné b5me19 iooaf 
tist]1|

Jiné zápisy

Nejsou evidovány žádné jiné ápisy.

Zobrazenéúdaje mají informativní charakter. Platnost k 19.o4.2o13 09:15:03.

Nemovitostjevúzemnímobvodu,kdestátnísprávukatastrunemovitostíČRyykonáváKai:st|álníúředpIcstl'ecoieskýkraj 
l(ataslíáiri

pracovišié Kladno7

VeÍze aplikace:4.6.0 build 325

Adresa

Karlovarská 6, 273oL Kamenné Žehrovice

Zobia*zed-vgnlitk e m-p!ah!e'J1

hw.llmhlizenidokn-cuzk.cz-1VyberPaÍcelu'aspx
19.4.2013
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._oformace o parcele INahlížení do katastru nemovitostí

lnformace o parcele

Parcelní číslo:

Obec:

Katastrální území:

Čísb LV:

Výměra [m2]:

Typ parcely

Mapový list

Určení výméryr

Způsob q7r.ržtí:

Druh pozemku:

47'1

Kamenné Žehi'ovice i5]24 52]'

&rner:r:eŽe,l rs!, cel952É44]

100QL

L744

Parcela katastru nemovÍtostí

DKM

Ze souřadnic v S-JTSK

ostatní komunikace

ostatní plocha Z_oka;_e]]|{ 9 r a'ickern pro |r i iŽeci

Page 1 of1

Podíl

Veze aplikace:4.6.0 build 325

Vlastníci, jiní oprávnění

l/lastnické právo

obec Kamenné Žehrovice

Způsob ochrany nemovitosti

Nejsou widovány žádné způsoby ochrany.

Seznam BPEJ

Parcela nemá evidované BPEJ.

omezení vlastnického práva

Nejsou evidováaa žádná omezení.

Jiné zápisy

Nejsou evidovány žádné jiné zápisy.

Adresa

Karlovarská 6, 273ol Kamenné Žehrovice

Nemovitostje v územním obvodu, kde státní správu katastru nemovitostí ČR vykonává Katasti'ální úřai pro Střecočeský kraj. (atastráini

Draccvtslě (ladn.r7

o2004-2013í'e5!!.JlaL]'l9_'Ťa]]qi|sk!.:,q1i;5'iráiiý'Ť:ii':l:l1].ii9]'.-i!!!.:-\.|:V'iL:3ji] Fr]l^a_ý

http : i/nahlizenidokn. cuzk. czlVyberParceltr- aspx t9.4.2013
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y'ormace o parcele INahlížení do katastrunemovitostí

lnformace o parcele

Page 1 ofl

Parcelní čblo:

Obec:

Katastrální Území:

Číslo LV:

Výměra [m2]:

Typ parcely

Mapoý list:

Určení výměryr

Způsob vyuŽtí:

Druh pozemku:

Vlastníci, jiní oprávnění

Vlastnické právo

obec Kamenné Žehrovice

1n
-t,(án']enne Zehrovice i 53245?]:

Kamenné Zehrci'ice |662844]

3319

Parcela katastru nemovitostí

DKM

Graficky nebo v digitalizovarÉ mapě

sportoviště a rekreační ploďn

ostatní plocha

Adresa

Karlovarská 6, 27 3o]- Kamenné Žehrovice

Způsob ochrany nemovitosti

Nejsou evidovány Žádné způsoby ochrany.

Seznam BPEJ

Parcela nemá eúdované BPEJ.

omezení vlastnického práva

Nejsou evidová na Žádná omezení.

Jiné zápisy

Nejsou evidovány žádné jiné zápisy.

Zobrazené údaje maji informativni charakter. platnoík tg.0+.2013 09:]-5:03-

Nemovitostje v územním obvodu. kde státní spráw katastru nemovitostí ČR vykonává Katastr'ájní úřad prc StředoíeskÝ kraj. Katasiráiní

oracovigtě Klaono7

Verze aplikace:4.63 build 325

http : //nahlizenidokn.cuzk. clVyberParcelu aspx 19.4.2Ar3
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C. 4. KONTEJNERY C. 4

Akce:

Adreso stovby:

lnvestor:

Stupeň:

Dotum:

Projektont:

Číslo zokÓzlo/:
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Komenné Žehrovice

obec Komenné Žehrovice
Územnísouhlos
duben 2Ol3

Morcelo Li

ant3



\
aonnace o parcele I Nahlížení do katastru nemovitostí Page 1 ofl

lnformace o parcele

Parcelní ěblo:

Obec

Katastrální uzemí:

Čísb Lv:

Výměra [m2]:

Typ parceý

Mapoý list

Určenív.ýměry:

Způsob lyužtí:

Druh pozemku:

1í3í

KarnEnné Žehror'ice l532452i$

Ka:^'ren ne Z3h:'o\''{? 16c,2844'i

100Ů1

1854

Parcela katatru nemovitostí

DKM

Graficý nebo v digitalizované mapě

ostatní komunikace

ostatní plocha

Vlastníci' jini oprávnění

Vlastnické orávo

obec Kamenné Žehrovice

Způsob ochrany nemovitosti

Nejsou evidovány Žádné způsoby ochrany.

Seznam BPEJ

Parcela nemá evidované BPEJ.

omezeni vlastnického práva

TYP

Věcné břemeno (podle listiny)

Jiné zápisy

Nejsou eúdovány Žádné jiné ápisy.

Zobrazenéúdaje mají informativní charakter. Platnost k 19.M.2013 09:15:03-

Nemovitost je v územním obvodu, kde státní správu katastru nemovitostí ČR vykonává l(atasttá!1i úřad pro Střetjoťeský kraj' Katasitalrii

i:-raea:rs!á-K]edrcZ

o 2oo4 - 2013 iÉ5!ýiri1d'zefii!1rěiic{:J ;J'tičiiali,r4, ie.{:leij!!ti:r-i'.:!]9'J-i<c:r-]slrq]Jjrr_c-a ý

Adresa

Karlovarská 6, 273oj- Kamenné Žehrovice

Podíl

Verze aplikace:4.6.0 build 325

Zcbrazeni v gIalgk€m plqh!iŽe{.!

http://nahlizenidokn. cuzk.czlVyberParcelu. aspx 19.4.2013
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C. 5. KONTEJNERY C. 5

Akce:

Adreso sŤovby:

lnvesŤor:

Stupeň:

Dotum:

Projektont:

Číslo zokózky:

sYsTÉM PRo sEPARAcl A svoz oDPAD
Komenné Žehrovice

obec Komenné Žehrovice

Územnísouhlos

duben 2013

Mqrcelo LiebezeitovÓ
ffi

an13



lnformace o parcele

Parcelníčblo:

Obec:

Katastrální území:

Číďo Lv:

Výměra {m2]:

Typ parcely:

Mapoý list

Určenív.ýměry:

Způsob využtí:

Druh pozemku:

í685
(antenné Zehrovíce i 53]J52]7

Kamenné Zehrovjce |662E44l

1 nnnl

3T2L

Parcela katastru nemoútostí

DKM

Graficky nebo v digitalizované mapě

ostatní komunikace

ostatní plocha

Page 1 ofl

Podil

Vlastníci' jiní oprávněni

Vlastnické práVo

obec Kamenné Žehrovice

Způsob ochřany nemovitosti

Nejsou evidovány žádné způsoby ochrany.

Seznam BPEJ

Parcela nemá evidované BPEl.

omezeni vlastnického práva

Adresa

Karlovarská 6, 27 3ot Kamenné Žehrovice

Tvp

Věcné biemeno 
1hůze 

a jízdy 
'

Jiné zápisy

Nejsou eúdovány žádnéjiné ápigy.

7obrazenéúdaje mají informativní charakter. Phtnost k 24-u2oL31 1'1 $1$$.

Nemovitost je v územním obvodu, kde statní správu katastru nerro.litostí Č* výoniivá Katastralní rjřad pro Středcčeský kraj, Kaiasirální

p.raeoyiš!éšjad-oga

o zoo+ - zm: eeslíu,'a,J :á!iÉř'{!a!ý_a-!c:as.réin'7, !i:g-_:'|q!íirL!Li'*;9' (.brlisv._!B_2--r1 piÚ' 
'3z

Verze adikace:4.6-1 build 10

- ./t ..

-r--i.'e;- - ;d,?^\
.'-\ ir";{,'lrrr '.$l\ /'

ďŤ -i'ď'-'.)-'- fI

'.* ,.- r t-r
''{'t:1, .'i {T^ , p,ií,

xtr.''6';;':í_'-

Zcbrazenr i' graÍickénr pro1riížeťi

http://nahlizenidokn.cuzk.czlZobrazobjekt.aspx?encrypted:p7p7tuY7ho7cfÍnBEv-rfx... 24.4.z0|3
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C. 6. KONTEJNERY C. 6

Akce:
Adreso stovby:

lnvestor:

Stupeň:

Dotum:

Projektont:

Číslo zokózky:

sYsÍÉJ^ PRo sEPARAcl A svoz oDPAD
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obec Komenné Žehrovice

Územní souhlos

duben 2013

Morcelo
ants



rrformace o parcele I Nahlížení do katastru nemovitostí

lnformace o parcele

Page 1 ofl

Parcelní čblo:

Obec:

Katastrální území:

Číslo LV:

--Lvymera [m I

Typ parcely:

Mapoý list

Určení výměr1r

Druh pozemku:

i.
:

V aelnišťátech .r

Vlastnici, jiní oprávněni

Mastnické právo

obec Kamenné Žehrovice

Způsob ochranY nemwltosti

zemědělshý půdní Ťond

Seznam BPEJ

BPEJ

40200 2747

45800 8085

omezení vlastnického práva

Tvp

Věcné břemeno {podle listiny)

Věcné břemeno zňzování a provozování vďení

Jiné zápisy

Nejsou evidovány žadné jine ápisy.

Zobnzenéúdaje mají informativní ďrarakter. Platn6t k L9.M2o13 09:L5:03.

Nemoútost je v územním obvodu' kde státní spráw katastru nernovitostí ČR vykonavá KaiasÍráiní úřa.j pro SiředoČeskY'L!€-!, t{aiastráini
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Parc€la katastn nemoútostí

DKM

Graficý nebo v digitalizované mapě

omá půda

F.díesa

Karlovarsla 6, z73olKamenné Žďlrovice
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C. 7 . KONTEJNERY C. 7
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Dotum:
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duben 2013
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lnformace o parcele

Parcelní číďo:

Obec

KatastÍální území:

Číslo LV:

výměra tm1:

Typ parcely

Mapový list

Určení výměrye

Způsob vyuátí:

Druh pozemku:

snn2

Kanrenné Žehr'ovíce I5f 2452l7

., ' 4 ,(afieryEŽ Vi _]

l i 
^,Ur

ttr
Parcela katrtru nemovitoď

DKM

Ze souřadnic v S-JTSK

ostatní komunikace

ostatní plocha

Vlastníci, jiní oprávnění

Vlastnické práVo

obec Kamenné Žehrovice

Způsob ochrany nemovitosti

Nejsou evidovány žÁdné způsoby ochrany

Adresa

Karlovarská 6, 27 3o3' Kamenné Žehrovice

Seznam BPEJ

Parcela nemá evidované BPEJ.

omezeni vlastnického práva

Nejsou evidována Žádná omezení.

Jiné zápisy

Nejsou eúdovány žádnéjiné zápisy.

Zobrazenéúdaje mají informativní charakter. Platnost k 24.(ř.-2oL311:16:56'

Nemoútost je v územním obvodu, kde státní správu katastru nemovitostí ČR vykonává Katasiráiní úřad$lo středoieský kraj' ilaiastráiní
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