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KTERÉ LZE PRÁVA K POZEMKŮM A STAVBÁM VYVLASTNIT
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NEZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ
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I.

TEXTOVÁ ČÁST ZMĚNY Č. 4 ÚP MĚSTA VELVARY

a) VYMEZENÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ
Předmětem změny č. 4 označené Z4-01 územního plánu Velvary (dále jen změna) je jedno rozvojové
území zahrnující pozemky parcelní čísla 1420/18, 1420/19 a 2061/31 v katastrálním území Velvary
(kód 779962). Podle evidence nemovitostí má řešené území rozlohu 0,5818 ha. Lokalita je u silnice
I/16 směrem na Slaný a navazuje na stávající území výrobních a komerčních areálů respektive areál
zemědělské výroby na jihozápadním okraji města.
Změna je rozdělena na plochu zastavitelnou Z4-01a a území nezastavěné Z4-01b.
Na jižní straně řešeného území podél silnice I/16 procházejí trasy sítí technické infrastruktury a
navrženého lokálního biokoridoru. Z toho důvodu je toto území Z4-01b o rozloze cca 880 m2
nezastavěné.
Zastavitelná plocha Z4-01a o celkové výměře 4 940 m2 je vymezena na pozemku parcelní číslo
1420/18 a části pozemku parcelní číslo 1420/19.
Pro navrhované využití bude sloužit i sousední pozemek parcelní číslo 1420/13, území výrobních a
komerčních areálů.
b) ZÁKLADNÍ KONCEPCE ROZVOJE ÚZEMÍ MĚSTA, OCHRANY A ROZVOJE JEHO HODNOT
Změna je dílčího rázu a na celkovou koncepci rozvoje města nemá vliv. Umístění prodejny a
prodejního skladu u silnice I/16 oproti současnému umístění v areálu METAL TRADE COMAX a.s.
s vjezdem z ul. Nádražní se zlepší její dopravní dostupnost a sníží se tak dopravní zátěže směřující
přes městskou památkovou zónu a její ochranné pásmo.
c) URBANISTICKÁ KONCEPCE, VYMEZENÍ ZASTAVITELNÝCH PLOCH, PLOCH PŘESTAVBY A
SYSTÉMU SÍDELNÍ ZELENĚ
Změna nenarušuje urbanistickou koncepci města. Logicky navazuje na území výrobních a komerčních
areálů na jihozápadním okraji města. Zastavitelná plocha je vymezena s ohledem na ochranu tras sítí
technické infrastruktury. Lokální systém sídelní zeleně je ochráněn nezastavěným územím podél
silnice I/16, ve které bude možné realizovat navržený lokální biokoridor.
d) KONCEPCE VEŘEJNÉ INFRASTRUKTURY, VČETNĚ PODMÍNEK PRO JEJÍ UMISŤOVÁNÍ
Změna přispěje k rozvoji občanského vybavení ve městě na úrovni obchodu a služeb.
Využití území si vyžádá připojení do existujících sítí technické infrastruktury v ul. Malovarská (silnice
III/24028).
Dopravní připojení bude přes pozemek parcelní číslo 1420/13 (území výrobních a komerčních areálů)
do ulice Malovarské tak, aby nezasahovalo do křižovatky silnic I/16 a III/24028.
e) KONCEPCE USPOŘÁDÁNÍ KRAJINY, ÚSES
Změna se nedotýká celkové koncepce uspořádání krajiny. Změna respektuje trasu lokálního
biokoridoru propojující lokální biocentra Nový mlýn a U Svodnice. Trasa byla schválena ve změně č. 3.
územního plánu města. V rámci změny je navržená drobná korekce trasy s ohledem na pozice
propustků pod silnicí I/16 a pod silnicí III/24028 na Neuměřice.
Území změny nezasahuje do dobývacích prostorů nerostů, neleží v inundačním území a nevyžaduje
ochranu proti erozím.

f)

STANOVENÍ PODMÍNEK PRO VYUŽITÍ PLOCH S ROZDÍLNÝM ZPŮSOBEM VYUŽITÍ

Řešené území změny je rozděleno na dvě části:
Z4-01a zastavitelná plocha výrobních a komerčních areálů
Z4-01b nezastavěné území luk a ostatní krajinné zeleně
Lokalita Z4-01a
Rozloha 4 940 m2
Změna Z4-01a je změnou z nezastavěného území zemědělské půdy na zastavitelnou plochu výrobních
a komerčních areálů.
Pro plochu Z4-01a se stanovují následující podmínky využití:
Hlavní využití
Prodejna a provozní sklad hutního materiálu a lehkých stavebních materiálů jako jsou
sádrokartonové systémy, klempířské výrobky, systémy pro oplocení apod. Půjčovna a prodejna
nářadí.
Přípustné využití
Nerušící doplňková výroba k prodávanému sortimentu.
Nepřípustné využití
Jakékoliv jiné využití než je hlavní nebo přípustné.
Podmínky využití
Celková zastavěná plocha nepřesáhne 3 000 m2, respektive 37,5% z celkové plochy pozemků parcelní
čísla 1420/18, 1420/19, 2061/31 a 1420/13 (pozn.: parcela číslo 1420/13 není předmětem změny, ale
má stejného vlastníka a je určena k stejnému využití.)
Maximální výška zástavby nepřesáhne 9 m
Areálová doprava a veškeré zaměstnanecké a návštěvnické parkování budou řešeny na vlastním
pozemku.
Doprava v klidu – celkový počet zaměstnaneckých i návštěvnických stání nepřesáhne 30 míst.
Dopravní připojení bude ze silnice III/24028 (ul. Malovarská) přes pozemek parcelní číslo 1420/13 tak,
aby nezasahovalo do křižovatky se silnicí I/16.
Budovy areálu budou zásobovány vodou z veřejného vodovodního řadu v silnici III/24028 (ul.
Malovarská).
Odpadní vody budou jímány v bezodtoké jímce a vyváženy do ČOV Velvary.
Při stavebních aktivitách v jižní části území budou respektována ochranná a bezpečnostní pásma
podzemních sítí technické infrastruktury a ochranné pásmo silnice I/16, respektive, stavební aktivity
budou koordinovány s požadavky správců technické a dopravní infrastruktury.
Lokalita Z4-01b
Rozloha 878 m2
Změna Z4-01b je změnou z nezastavěného území zemědělské půdy na nezastavěné území luk a
ostatní krajinné zeleně.
Pro území Z4-01b se stanovují následující podmínky využití:
Hlavní využití
Území tras podzemních sítí technické infrastruktury.
Území pro trasu lokálního biokoridoru.
Přípustné a nepřípustné využití se nestanovuje.

Podmínky využití
Území bude volně přístupné, nebude oplocené.
g) VYMEZENÍ VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÝCH STAVEB, VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÝCH OPATŘENÍ, STAVEB A
OPATŘENÍ K ZAJIŠŤOVÁNÍ OBRANY A BEZPEČNOSTI STÁTU A PLOCH PRO ASANACI, PRO
KTERÉ LZE PRÁVA K POZEMKŮM A STAVBÁM VYVLASTNIT
Nejsou předmětem změny.
h) VYMEZENÍ VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÝCH STAVEB A VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ, PRO KTERÉ LZE
UPLATNIT PŘEDKUPNÍ PRÁVO
Nejsou předmětem změny.
i)

STANOVENÍ KOMPENZAČNÍCH OPATŘENÍ PODLE §50, ODST. 6 STAVEBNÍHO ZÁKONA

Změna nemá vliv na evropsky významnou lokalitu nebo ptačí oblast. Kompenzační opatření se
nestanovují.
j)

ÚDAJE O POČTU LISTŮ ÚZEMNÍHO PLÁNU A POČTU VÝKRESŮ GRAFICKÉ ČÁSTI

Textová část a odůvodnění s tabulkami a včetně titulního listu se záznamem o účinnosti změny č. 4
ÚP města Velvary jsou na 14 stranách formátu A4.
Grafická část je na 10 stranách formátu A4.

PŘEHLED LOKALIT ZMĚN
Číslo
lokality

katastrální
území

Z4-01a

Velvary

1420/18, 1420/19*

4940

Z4-01b

Velvary

1450/19*, 2061/31

878

Dotčené parcely

* jen část parcely

Výměra
[m²]

Funkční využití
stav
Území zemědělské půdy
(území lesů - výhled)
Území zemědělské půdy
(území lesů - výhled)

návrh
Území výrobních a komerčních
areálů
Území luk a ostatní
krajinné zeleně

I.

TEXTOVÁ ČÁST ODŮVODNĚNÍ

O pořízení změny na návrh společnosti METAL TRADE COMAX, a.s., IČ 49684442 a v souladu se
stavebním zákonem rozhodlo zastupitelstvo města Velvary usnesením ze dne 29.4.2013.
Pořizovatelem změny je městský úřad Velvary, který v souladu se stavebním zákonem zajistil
výkonného pořizovatele, právnickou osobu PRISVICH, spol s r. o., IČ 27101053, jejíž pracovník Ing.
Ladislav Vich na základě osvědčení ministerstva vnitra o zvláštní odborné způsobilosti v územním
plánování č. 800017664 splňuje kvalifikační předpoklady k pořizování územních plánů.
Zastupitelem určeným pro spolupráci s výkonným pořizovatelem je starostka města Ing. Jitka
Linhartová.
Návrh změny č. 4 ÚP města Velvary byl po společném jednání upraven na základě pokynů
pořizovatele ze dne 12.9.2013.
a) VYHODNOCENÍ KOORDINACE VYUŽÍVÁNÍ ÚZEMÍ Z HLEDISKA ŠIRŠÍCH VZTAHŮ
Soulad s politikou územního rozvoje a územně plánovací dokumentací vydanou krajem
Území města Velvary není součástí žádné rozvojové oblasti ani rozvojové osy, které vymezuje Politika
územního rozvoje ČR schválená usnesením vlády ČR č. 929 dne 20.7.2009. Z Politiky územního
rozvoje pro řešené území změny o celkové rozloze přibližně 0,58 ha nevyplývají žádné konkrétní
požadavky.
Zásady územního rozvoje Středočeského kraje, které byly vydány dne 7.2.2012 na základě usnesení
zastupitelstva Středočeského kraje č. 4-20/2011/ZK ze dne 19.12.2011, nabyly účinnost 22.2.2012. Ze
Zásad územního rozvoje pro řešené území nevyplývají žádné požadavky, koncepční zásady územně
plánovací dokumentace kraje nejsou změnou dotčeny. V návrhu změny byla provedena drobná
korekce trasy lokálního biokoridoru schválené ve 3. změně územního plánu Velvary. Korekce trasy
spočívá v upřesnění detailu prostupů propustky pod silnicemi I/16 a III/24028.
Z hlediska širších územních vztahů na okolní obce nejsou navrženou změnou vzájemné vazby
dotčeny.
Z Územně analytických podkladů pro návrh změny vyplývá zejména respektování sítí technické a
dopravní infrastruktury včetně jejich ochranných a bezpečnostních pásem. Konkrétně se jedná o
silnici I/16, trasu vodovodu DN 2 x 250 (Slanovod), trasu plynovodu DN 300 a evidované trasy sítí
elektronických komunikací.
Jak je v textové části uvedeno, část řešeného území se sítěmi technické infrastruktury s příslušnými
bezpečnostními pásmy je určena jako nezastavitelná s vyloučením oplocování, území tedy zůstane
příslušným správcům přístupné. Stavební aktivity v ochranných pásmech je třeba předem projednat
s příslušnými správci.
Soulad s požadavky stavebního zákona a jeho prováděcích právních předpisů
Změna je navržena v souladu se stavebním zákonem v platném znění a s vyhláškou MMR č. 458/2012
Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně
plánovací činnosti v rozsahu přiměřeném charakteru změny.
Změna je vyhotovena na podkladě platného územního plánu, který byl schválený 27.3.2003,
s účinností od 14.4.2003. Legenda změny odpovídá platnému územnímu plánu.
b) ÚDAJE O SPLNĚNÍ SCHVÁLENÉHO ZADÁNÍ
Návrh změny je zpracován v souladu se Zadáním změny č.4 územního plánu města Velvary, které
bylo schválené usnesením zastupitelstva č. 4/2013 dne 26.6.2013.
Požadavky zadání jsou splněny ve všech bodech. Legenda změny pro zastavitelné i nezastavitelné
území je přizpůsobena legendě platného územního plánu. Z toho důvodu je zastavitelná plocha Z4-

01a nazvána území výrobních a komerčních areálů. V podmínkách využití území se zpřesňuje, že se
jedná o nerušící výrobu a služby.
c) SOULAD S CÍLI A ÚKOLY ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ, ZEJMÉNA S POŽADAVKY NA OCHRANU
ARCHITEKTONICKÝCH A URBANISTICKÝCH HODNOT V ÚZEMÍ A POŽADAVKY NA OCHRANU
NEZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ
Z hlediska nadřazených dokumentací PÚR a ZÚR nevyplývají pro město Velvary a řešení změny žádné
požadavky.
Z hlediska územního plánu Velvar změna neovlivňuje urbanistickou koncepci města. Navazuje na
území stávajících výrobních a komerčních areálů, tedy na území shodného využití. Nedotýká se zájmů
památkové péče ani ochrany přírody ani zájmů podle jiných právních předpisů. Maximální míra
zastavitelné plochy v území a výškové omezení odpovídá měřítku zástavby sousedního areálu se
zemědělskou výrobou.
Zařízení technické a dopravní infrastruktury jsou z hlediska změny chráněna vymezením
nezastavitelného území luk a ostatní krajinné zeleně.
d) SOULAD S POŽADAVKY ZVLÁŠTNÍCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ A SE STANOVISKY DOTČENÝCH
ORGÁNŮ PODLE ZVLÁŠTNÍCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ, POPŘÍPADĚ S VÝSLEDKEM ŘEŠENÍ
ROZPORŮ
Dotčené orgány ve svých stanoviscích k zadání změny neuplatnily zvláštní požadavky. Podmínka
ministerstva dopravy a právnické osoby ŘSD ČR k dopravnímu napojení rozvojové lokality je splněna
a popsána v textové části.
V stanovisku Odboru životního prostředí a zemědělství Krajského úřadu Středočeského kraje se
konstatuje, že pro změnu se nepožaduje zpracování vyhodnocení z hlediska vlivů na životní prostředí
(SEA). Změna předpokládá realizaci prodejny a provozního skladu lehkých stavebních materiálů a
hutního materiálu o maximální zastavěné ploše do 3 000 m2 a s počtem parkovacích stání do 30.
míst.
e) VZTAH ZMĚNY K TRVALE UDRŽITELNÉMU ROZVOJI ÚZEMÍ
Změna vymezuje jednu lokalitu pro rozvoj služeb ve městě. Lokalita navazuje na stávající areál
zemědělské výroby. Velikost území a charakter změny nemá vliv na koncepci rozvoje města.
Z hlediska vlivů na životní prostředí a veřejného zdraví nedochází ke střetům.
Realizací změny dojde k rozšíření nabídky pracovních příležitostí ve městě a k posílení významu
místního prosperujícího podniku METAL TRADE COMAX, a.s. Na úrovni environmentální se jedná o
provoz bez negativních vlivů na životní prostředí. Umístění u státní silnice I/16 zlepší dostupnost
prodejny a tím pádem k omezení dopravy do stávajícího areálu v ul. Nádražní. Tím se sníží i dopravní
zátěže přes vnitřní město.
f)

ŘEŠENÍ POŽADAVKŮ POŽÁRNÍ A CIVILNÍ OCHRANY

Zvláštní požadavky na ochranu veřejného zdraví, civilní ochrany, ochrany a bezpečnosti státu,
ochrany pře povodněmi a jinými rizikovými jevy nejsou v zadání změny uplatňovány.
POŽÁRNÍ OCHRANA
Zajištění potřeby požární vody bude provedeno prostřednictvím požárních hydrantů z obecního
vodovodu. Vodovodní síť bude dimenzována tak, aby zajistila dodávku požární vody o vydatnosti 4 l/s
při tlaku 0,2 MPa a rychlosti proudění 0,8m/s v nejvýše položeném hydrantu.

Přístupové komunikace pro příjezd požárních vozidel do vzdálenosti min. 20 m od objektů budou
s minimální průjezdnou šířkou 3,5 m a minimálním poloměrem oblouku 7 m. Konstrukce komunikace
bude navržena tak, aby odolávala nápravovému tlaku 8 t.
CIVILNÍ OCHRANA
Ochrana území před průchodem průlomové vlny vzniklé zvláštní povodní
Území změny neleží v inundačním území.
Zóny havarijního plánování
Změnou se nemění údaje o havarijním plánování. Ve spádovém území se nenacházejí provozy, které
představují potenciální nebezpečí průmyslové havárie.
Ukrytí obyvatelstva v důsledku mimořádné události
Změna nemá vliv na plán ukrytí obyvatel. Stálé tlakové kryty na území obce nejsou, ani se nenavrhují.
Evakuace obyvatelstva a jeho ubytování
Změna nevymezuje významné plochy vhodné pro kapacitní ubytování obyvatelstva v případě
evakuace.
Skladování materiálů civilní ochrany a humanitární pomoci
Předmětem změny není vymezení území pro umístění objektů pro skladování materiálů civilní
ochrany a humanitární pomoci.
Vyvezení a uskladnění nebezpečných látek mimo současně zastavěná a zastavitelná území obce
Změna nenavrhuje takové zásahy do území, které by znemožňovaly vyvezení a uskladnění
nebezpečných látek mimo současně zastavěná a zastavitelná území obce.
Návrh ploch pro potřeby záchranných, likvidačních a obnovovacích prací
V zadání se vymezení těchto ploch nepožadovalo.
Ochrana před vlivy nebezpečných látek skladovaných v území
Změna nenavrhuje lokality ke skladování nebo likvidaci nebezpečných látek.
Nouzové zásobování obyvatelstva vodou a elektrickou energií
Vyčíslení subjektů zajišťujících nouzové zásobování obyvatelstva vodou a elektrickou energií není ve
změně požadováno.
g) VYHODNOCENÍ ÚČELNÉHO VYUŽITÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ A VYHODNOCENÍ POTŘEBY
VYMEZENÍ ZASTAVITELNÝCH PLOCH
Ve Velvarech jsou všechny plochy určené pro výrobní a komerční areály naplněny. Záměr počítá
s užitkovou plochou 2 500 až 3 000 m2, což podle platného územního plánu stavbu zařazuje do
kategorie výrobních a komerčních areálů. Proto je k tomuto využití území nutné vymezit nové
rozvojové území. Území logicky navazuje na stávající území výrobních a komerčních areálů.
Umisťování staveb takového rozsahu v územích smíšených a jiných vylučuje platný územní plán. (Viz
textová část ÚP – část VIII. Závazná část územního plánu, kapitola 5. Zásady využití zastavitelných
území.)
h) KOMPLEXNÍ ZDŮVODNĚNÍ NAVRHOVANÉHO ŘEŠENÍ
METAL TRADE COMAX a.s. je prosperujícím výrobním podnikem ve městě. Provozuje výrobní areál
v ul. Nádražní. V současné době je kapacita areálu pro další stavební aktivity vyčerpána. Prodej
výrobků se provozuje v nevyhovujících podmínkách a přístup do areálu z ul. Nádražní vyvolává

zvýšené dopravní zátěže přes centrální oblasti města, městskou památkovou zónu a její ochranné
pásmo. Umístění prodejny a provozního skladu u silnice I/16 zlepší dostupnost pro zákazníky
z širokého okolí, kteří vytvářejí většinu obratu. Zároveň se sníží i dopravní zátěže směřující do
centrální oblasti města, respektive do areálu výroby METAL TRADE COMAX a.s. s vjezdem z ul.
Nádražní.
Změna přispěje k rozvoji obchodu a služeb ve městě a také k zvýšení počtu pracovních příležitostí.
Orientační bilance pro využití území
Bilance vycházejí ze záměru využití území a jsou stanoveny průměrnými hodnotami odvozenými
z obdobných provozů. Přesnější hodnoty budou stanoveny v průběhu projektové přípravy na základě
podrobnějšího zpracování projektu a na základě jeho ekonomického vyhodnocení.
Zásobování vodou
Potřeba vody je stanovena podle vyhlášky ministerstva zemědělství č. 428/2011 Sb.
Specifická potřeba vody Qs provozovny místního významu, kde se vody neužívá k výrobě na jednoho
zaměstnance v jedné směně za rok, WC umyvadla a tekoucí teplá voda s možností sprchování:
Qs= 26,0 m3/os./rok
71 l/os/den
Počet osob
5 zaměstnanců
5 x 71 =
356 l/den, tj. 0,356 m3/den
Maximální denní potřeba vody Qm:
Qm = Qs x kd
kd = 1,25
Qm = 1,25 x 0,36 =
0,445 m3/den
Maximální hodinová potřeba Qh:
Qh = Qm x kh
kh = 1,80
Qh = 1,80 x 0,445=
0,801m3/den, tj. 0,009 l/s
Roční spotřeba vody Qr:
Qr = 5x26 =
130m3/rok
Likvidace odpadních vod
Pro likvidaci odpadních vod se předpokládá bezodtoká jímka s vyvážením do ČOV Velvary.
Objem akumulačního prostoru je navržen podle ČSN736781:
V=n x q x t
n= počet uvažovaných zaměstnanců (5)
q= specifická potřeba vody (provozovny místního významu, kde se vody neužívá k výrobě na jednoho
zaměstnance v jedné směně za rok, WC umyvadla a tekoucí teplá voda s možností sprchování podle
vyhlášky ministerstva zemědělství 428/2011 Sb.) m3/zam/den (0,071)
t= interval likvidace obsahu žumpy ve dnech. (30) V = 5 x 0,71 x 30 = 10,68m3 tedy V=11,0m3
Provedení žumpy musí vyhovovat ČSN736781 a musí být umístěna v normové vzdálenosti od objektu
větší než 1,00m.
Potřeba plynu pro vytápění
Za předpokladu vytápění a přípravy teplé vody plynem bude spotřeba do 15 m3/rok. Plnohodnotně
vytápěná bude prodejna a zázemí zaměstnanců, skladová hala může být temperovaná.
Potřeba elektrické energie
Pro osvětlení a běžnou provozní potřebu se předpokládá instalovaný výkon Pi = 35 kW.
Nakládání s odpady
Z provozu areálu se předpokládají běžné odpady, které budou tříděny na směsný, plasty sklo, papír a
kovy.

i)

VYHODNOCENÍ PŘEDPOKLÁDANÝCH DŮSLEDKŮ NAVRHOVANÉHO ŘEŠENÍ NA ZEMĚDĚLSKÝ
PŮDNÍ FOND A POZEMKY URČENÉ K PLNĚNÍ FUNKCE LESA

Charakteristika půd dle BPEJ
Kvalita zemědělské půdy je charakterizována kódem BPEJ (bonitovaná půdně ekologická jednotka) a
třídou ochrany ZPF (I. až V.) V následující tabulce jsou označeny zabírané plochy a jejich třídy ochrany
odvislé od kódu BPEJ.

kód BPEJ

10401

třída
ochrany

rozloha (ha)

základní charakteristika půdy

0,5800

černozemě arenické na píscích nebo na mělkých
spraších (maximální překryv do 30 cm) uložených
na píscích a štěrkopíscích, zrnitostně
lehké,bezskeletovité, silně propustné půdy s výsušným
režimem

IV

Zastoupení půd dle tříd ochrany ZPF
Celkově lze zemědělskou půdu v řešeném území charakterizovat v rámci kvality jako různorodou
zemědělskou půdu. Rozdělení dle tříd ochrany ukazuje následující tabulka
Třída ochrany
I
II
III
IV
V
Celkem

Zábor v ha
0
0
0
0,58
0
0,58

Zastoupení půd dle kódu BPEJ
Kód BPEJ
10401
Celkem

Zábor v ha
0,58
0,58

TABULKA PŘEDPOKLÁDANÝCH ZÁBORŮ PŮDNÍHO FONDU
Číslo
lokality

Způsob využití
plochy
Území výrobních a
Z4-01a
komerčních areálů
Území luk a ostatní
Z4-01b
krajinné zeleně
Zábor ZPF celkem

Zábor ZPF podle jednotlivých kultur (ha)
celkový
zábor zpf orná půda

Zábor ZPF podle tříd ochrany (ha)

I.

II.

III.

IV.

0,49

0,49

0,49

0,09

0,09

0,09

0,58

0,58

0,58

V.

Investice
do půdy (ha)

