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Číslo   reportu:    2021000001     Vytvořeno:   09.03.2021   
Typ   nemovitos�:    Pozemek   
Adresa   nemovitos�:    Kostelní   Lhota   848/1,   Kostelní   Lhota   

  
Tento  dokument  tvoří  technickou  část  kompletního  reportu.  Cílem  tohoto  reportu  je  zdůraznit  důležité  informace,  které  se  týkají                   
dané  nemovitos�.  Konkrétně  prověřujeme  především  územní  plány,  existence  sí�  a  dostupnost  na  komunikaci.  Zjištěné  údaje  o                  
dané  nemovitos�  jsme  doplnili  o  slovní  komentáře,  abychom  Vám  jejich  prostřednictvím  sdělili  naše  hlavní  zjištění,  případně                  
upozornili  na  možná  rizika  či  komplikace.  Kompletní  informace  pak  naleznete  v  přílohách  k  tomuto  reportu  nebo  odkazech  na                    
zdroje.  Za  účelem  ověření  údajů,  zjištění  podrobných  informací  či  získání  právně  garantovaného  výkladu  uvedených  údajů,  Vám                  
doporučujeme  obrá�t  se  na  příslušné  odborníky.  Budete-li  mít  zájem,  kontaktujte  nás  a  my  Vás  s  příslušnými  odborníky  rádi                    
propojíme.   
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1.   Výřez   obrazovky   z   mapových   portálů   
1.1.   Katastrální   mapa   zájmového   území   (soubor   sousedících   pozemků   stejného   
vlastníka)   

  

Zdroj:   Aplikace   Nahlížení   do   katastru   nemovitos�,   kterou   provozuje   Český   úřad   zeměměřický   a   katastrální.   
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1.2.   Katastrální   mapa   +   ortofoto   zájmového   území  

  

Zdroj:   Aplikace   Nahlížení   do   katastru   nemovitos�,   kterou   provozuje   Český   úřad   zeměměřický   a   katastrální.   

1.3.Street   View   nebo   online   3D   pohled   prověřované   nemovitos�   
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Zdroj:    h�ps://www.google.cz/maps     

1.4.   Náš   komentář   
  

2.   Podklady   z   územního   plánu   obce   
2.1.   Náš   komentář   

  

  

  

Mapové   podklady   a   3D   pohledy   mají   za   úkol   přinést   představu   o   stavu   nemovitos�   a   případně   pomoci   
upozornit   na   hrozící   rizika   např.   na   stavby,   které   nejsou   zapsané   v   katastru   nemovitos�.     

  
Musíme   bohužel   upozornit,   že   ani   tyto   podklady   nemusí   odpovídat   ve   všech   případech   reálnému   stavu,   
jelikož   se   v   některých   oblastech   neaktualizují   i   několik   let.   

Z   územního   plánu   vyplývá,   že   prověřovaný   pozemek   se   nachází   v   zastavěné   čás�   BI   (plochy   bydlení   -   
rodinné   domy   v   zahradách)   na   níž   navazuje   NL   (lesní   plocha).   Níže   najdete   výňatky   z   textové   čás�   
územního   plánu.   

  
Zdroj   informací   o   územním   plánu:     
Územní   plán:      h�p://www.kostelni-lhota.cz/uzemni-plan     
Hlavní   výkres:     h�p://www.kostelni-lhota.cz/download/uzemni-plan/2_Hlavni-vykres.pdf     
Textová   část:      h�p://www.kostelni-lhota.cz/download/uzemni-plan/Textova-cast.pdf     

NEMO   REPORT   202101   4   

https://www.google.cz/maps
http://www.kostelni-lhota.cz/uzemni-plan
http://www.kostelni-lhota.cz/download/uzemni-plan/2_Hlavni-vykres.pdf
http://www.kostelni-lhota.cz/download/uzemni-plan/Textova-cast.pdf


  

KOMPLET   /   TECHNICKÁ   ČÁST   
2.2.   Výřez   zájmového   území   z   hlavního   výkresu   územního   plánu   obce     
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2.3.   Výňatek   z   textové   čás�   územního   plánu   
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3.   Existence   inženýrských   sí�   a   možnos�   napojení   
  

3.1.   Náš   komentář   
  

  
3.2.   Elektřina   

  

  

  

  

V   této   čás�   naleznete   informace   týkajících   se   inženýrských   sí�,   ať   už   se   jedná   o   elektřinu,   vodovod,   
kanalizaci,   telekomunikace   nebo   plyn.   Dozvíte   se,   zda   v   lokalitě   daný   poskytovatel   existuje   a   zda   se   
umístění   sí�   nachází   v   blízkos�   zkoumané   nemovitos�.   
    

K   našim   komentářům,   přikládáme   základní   informace   poskytnuté   distributory,   včetně   výřezů   mapových   
podkladů.   Podrobnější   informace   naleznete   v   přiložených   přílohách   k   tomuto   reportu,   případně   přímo   
u   distributorů.   Individuální   komentáře   najdete   v   každé   jednotlivé   kapitole.   

Je   v   místě   dostupné   napojení   na   elektřinu?         ANO   

Je   parcela   napojená   na   elektřinu?     ZŘEJMĚ   ANO   

Je   možné   napojit   parcelu   na   elektřinu?     ZŘEJMĚ   ANO   

Indikuje   snímek   existence   sí�   nějaká   potenciální   rizika?     ANO   

Jaká   napěťová   hladina   elektrického   vedení   se   nachází   na   
parcele   nebo   v   její   blízkos�?   

  NÍZKÉ   NAPĚTÍ   (NN)   
do   1   kV   

O   jaký   typ   elektrického   vedení   se   jedná?     PODZEMNÍ   VEDENÍ   
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Výřez   zájmového   území   z   hlavního   výkresu   územního   plánu   obce   
ČEZ   -   DISTRIBUCE   

  

  

  
  
  

3.3.   Vodovod   a   kanalizace   
  

  

  

Na   hranici   pozemku   parc.   č.   848/1   se   nachází   podzemní   vedení   nízkého   napě�   (NN),   z   podkladů   nelze   
přesně   určit,   zda   je   nemovitost   na   tomto   pozemku   napojena.   Nelze   vyloučit,   že   se   pozemek   nachází   v   
ochranném   pásmu   (OP).   
OP   (ochranné   pásmo)   je   souvislý   prostor   vymezený   svislými   rovinami   vedenými   po   obou   stranách   
vedení   ve   vodorovné   vzdálenos�   měřené   kolmo   na   vedení,   které   činí   od   krajního   vodiče   vedení   na   obě   
jeho   strany,   pro   závěsná   kabelová   vedení   1   metr.   
Bližší   detaily   o   napojení   parcely   a   omezeních   je   třeba   projednat   s   distributorem.   Doporučujeme   se   
podrobněji   informovat   i   ohledně   probíhající   inves�ce   ČEZ   (viz   snímek   níže   a   v   příloze).   
ČEZ   Distribuce:     info@cezdistribuce.cz     

  

Je   v   místě   dostupný   veřejný   vodovod?     ANO   

Je   parcela   napojená   na   veřejný   vodovod?     NEJSPÍŠ   ANO   

Je   v   místě   dostupná   kanalizace?     ANO   

Je   parcela   napojená   na   kanalizaci?     NEJSPÍŠ   ANO   
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Ze   situačního   výkresu   provozovatele   místního   vodovodu   vyplývá,   že   v   místě   je   dostupný   vodovod   i  
kanalizační   řad.   Kanalizace   i   vodovod   vedou   podélně   prověřovaného   pozemku.   Z   dostupných   podkladů   
nelze   vyloučit,   že   je   nemovitost   je   napojena   na   vodovod   a   kanalizaci.     
Pro   podrobnější   informace   doporučujeme   kontaktovat   správce   vodovodu   a   kanalizací.   V   této   lokalitě   ji   
zajišťují   Vodovody   a   kanalizace   Nymburk,   a.s..   Kontakty:    h�p://www.vak-nymburk.cz/ ,   
info@vak-nymburk.cz ,   325   513   243-4.   
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3.4.   Plynovod   
  

  
  

  

  
Zdroj:    Územní   plán   obce:    h�ps://www.kostelni-lhota.cz/download/uzemni-plan/Textova-cast.pdf     

  

  

  

Je   v   místě   dostupné   napojení   na   zemní   plyn?     NE   

Je   parcela   napojená   na   plynovodní   přípojku?     NE   

Indikuje   snímek   existence   sí�   nějaká   potenciální   rizika?     NE   

Jaký   typ   plynovodu   se   nachází   na   parcele   nebo   v   její   blízkos�?     ŽÁDNÝ   

Jaké   je   ochranné   pásmo?     ŽÁDNÉ   

Ze   situačního   výkresu   společnos�   Gasnet   vyplývá,   že   v   okolí   pozemku   se   nenachází   plynovod.   Vzhledem   
k   tomu,   že   se   plynovod   nachází   v   blízkos�   pozemku,   předpokládáme,   že   zařízení   přípojky   bude   možné,   
ale   je   nutné   kontaktovat   distributora   plynovodu   společnost   GasNet,    www.gasnet.cz ,    info@gasnet.cz ,   
555   901   010.     
V   textové   čás�   územního   plánu   obce   Kostelní   Lhota   je   uvedeno,   že   v   místě   není   dostupný   plynovod.    Do   
budoucna   je   navržená   realizace   plynovodu   společnos�   GASING   Praha   s.r.o.,.   
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3.5.   Telekomunikace   
  

  
  

  
  

    

  

  

Je   parcela   nějakým   způsobem   dotčena   existencí   sí�   
poptávaných   poskytovatelů   telekomunikací?     

  ANO   

Indikuje   snímek   existence   sí�   nějaká   potenciální   rizika?     ANO   

Poptali   jsme   existenci   sí�   u   dvou   distributorů   telekomunikací   -   T-Mobile   a   CETIN.   Z   jejich   záznamů   
vyplývá,   že   poblíž   pozemku   jsou   mikrovlnné   spoje   a   je   zaměřený   průběh   op�ckého   kabelu,   HDPE   trubky   
nebo   souběh   op�ckého   a   metalického   kabelu.     
Mikrovlnný   spoj    -   je   zařízení   pro   přenos   obvykle   digitálního   signálu   velkou   rychlos�   na   vzdálenost   
stovky   metrů   až   desítky   kilometrů.    zdroj:    h�ps://cs.wikipedia.org/wiki/Mikrovlnn%C3%BD_spoj     
Metalické   kabely    se   nejčastěji   používají   pro   napojení   telefonického   nebo   datového   signálu.    Jedná   se   o   
kabel   uložený   v   zemi   a   lze   předpokládat,   že   v   případě   stavebních   úprav,   zde   bude   nutné   počítat   s   
ochranným    pásmem   a   bude   nutná   komunikace   s   distributorem.   
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T-mobile   

  

  
CETIN   
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4.   Ostatní   informace   a   zjištění   
4.1.   Přístup   k   veřejné   komunikaci   

  

  

Příjezdová   cesta 

  

  

  

Je   parcela   napojená   na   veřejnou   komunikaci?     ANO   

Indikuje   snímek   katastrální   mapy   nějaká   potenciální   rizika?     NE   

Vámi   prověřený   pozemek   přímo   sousedí   s   ostatní   komunikací.   Pokud   byste   řešili   stavební   řízení   při   
případné   výstavbě,   bude   potřeba   souhlas   obce   s   napojením   a   užíváním   místa   napojení   jako   vjezdu.  
Doporučujeme   se   zeptat   na   příslušném   stavebním   úřadu   a   obci,   zda   Vám   napojení   umožní   a  
odsouhlasí.   
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4.2.   Naše   �py   na   další   možnos�   prověření.     
  

V   tomto   dokumentu   nejsou   zahrnuty   informace   z   následujících   oblas�,   ale   přesto   v   některých   případech   je   
vhodné   si   je   prověřit,   zda   pro   Vaše   záměry   náhodou   nepředstavují   nějaké   riziko   či   omezení:   

● Existence   res�tučních   nároků   na   vydání   pozemku   či   domu   

● Zda   vlastník   nemovitos�   není   v   prodlení   s   platbami   u   telefonního   operátora,   banky   apod.   (např.   
databáze   SOLUS)   

● Znečišťovatelé   ovzduší   v   okolí   nemovitos�   

● Hluk   v   okolí   nemovitos�     

● Stavební   záměry   v   okolí   nemovitos�   

● Mapa   kriminality   v   okolí   nemovitos�   

● Sousedé   a   specifické   místní   podmínky   
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● Zda   je   nemovitost   památkově   chráněná,   resp.   zda   se   nachází   v   památkové   zóně   

● Zda   se   nemovitost   nachází   v   chráněné   přírodní   oblas�   

● Oblast   se   zvýšenou   ochranou   přírody   

● Dostupnost   služeb   v   místě   

● Dopravní   spojení   

● Radonový   index   

● Předpokládaná   výše   daně   z   nemovitos�   
  

  
  

Tento   dokument   nebo   jeho   čás�   je   uživatel   oprávněn   využívat   v   celém   rozsahu   pouze   pro   vlastní   potřebu.   
Další   šíření   či   upravování   uvedených   informací   pro   komerční   účely   bez   souhlasu   provozovatele   je   
zakázáno.   Uvedené   informace   o   nemovitos�   mají   pouze   informa�vní   charakter,   nejsou   závazné,   pocházejí   
z   veřejně   dostupných   informací   a   od   našich   partnerů.   Využi�   informací,   uvedených   v   tomto   dokumentu,   
se   řídí   platnými   Všeobenými   obchodními   podmínkami   uvedenými   na    www.nemoreport.cz/vop .   

  
Systém   NEMO   Report   provozuje   společnost   MyNEMO   Report   s.r.o.   |    www.nemoreport.cz   
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