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poznámka: kótované rozměry jsou uvedeny jako minimální
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obratiště /etapa 1

obratiště  /etapa 1

veřejný prostor
k rekreaci

veřejná plocha
zeleně určená k
rekultivaci

stávající vodovodní
posilovací stanice

navrhovaná
požární nádrž
/min. objem 22 m3
/etapa_1

navrhovaná trafostanice
/etapa_1

stávající trafostanice
T370

žulová dlažba
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stávající
meliorace
- viz legenda

US 1 doprava, veřejně
          prospěšné stavby,
          etapizace

LEGENDA_DOPRAVA
místní obslužná obousměrná komunikace
MO2k 6,5/6,5/30 se smíšeným provozem
bez chodníků s nezpevněnýmikrajnicemi
0,5m - zóna 30

směrovost provozu

stávající meliorace / systém stávajících
podzemních studní - problematická
oblast k prověření řešení zachování

místní obslužná obousměrná komunikace
MO2k  -/5,5/30 se smíšeným provozem
bez chodníků s nezpevněnými krajnicemi
0,5 m - zóna 30

LEGENDA_VPS

stávající nadzemní vedení VN 35kV vč.
ochranného pásma 7-3-7m, trafostanice
T370 vč. ochranného pásma 8,5m,
ochranné pásmo VN 100kV
navrhované nadzemní vedení VN 35kV
vč. ochranného pásma 7-3-7m,
navrhovaná trafostanice vč.
ochranného pásma 8,5m v jižní části US1

nezpevněné krajnice pozemních
komunikací _ 0,5m

zpevněné odstavné plochy, plochy
parkovací, vjezdy, sjezdy, zpevněné
plochy VPS

veřejně prospěšné stavby stávající

veřejně prospěšné stavby navrhované

LEGENDA_ETAPIZACE
hranice etapa_1

hranice etapa_2

návrh alternativa

zájmová pásma:

kanalizace
silové kabely a vedení veř. osvětlení
sdělovací kabely
vodovod

LEGENDA_ŘEZY

hranice řešeného území US1

navrhovaná požární nádrž
/min. objem 22 m3/           etapa_1

M02k 6,5/6,5/30
0,5 0,55,5

0,000 =
477 mn.m.
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