
21. ETAPIZACE VÝSTAVBY 
 

Z hlediska vzájemné investiční a rozvojové podmíněnosti a časové následnosti byla stanovena 
etapizace výstavby v návrhových a přestavbových lokalitách určující podmínky pro správní 
rozhodování a rozhodování o rozvoji města.  

• Etapizací se rozumí neopominutelný a závazný podklad pro zpracování následné 
územně plánovací dokumentace a pro územní řízení. 

• Etapizace stanovuje soubor podmíněných investic v území, bez kterých není přípustné 
výstavbu v uvedených lokalitách povolit. Uvedené investice jsou zpravidla zařazeny 
do veřejně prospěšných staveb.  

• Etapizace bude dále upřesněna zpracováním regulačních plánů případně 
urbanistických studií pořízených.  

• Územní plán předpokládá, že v lokalitách k etapizaci nenavržených, ve kterých je 
požadováno zpracování regulačních plánů případně urbanistických studií pořízených 
(viz kapitola 7 textové části, kapitola 4 závazné části), bude etapizace popřípadě 
určena.  

Etapizace výstavby 

Označení 
návrhové 
lokality 

Název lokality 
Označení 

podmíněné 
investice 

Název podmíněné stavby  Sektor 

  K20 
vybudování pobřežní stoky do 
kmenové stoky XX Centrum -  Barvířská - 

Na Rybníčku 
 D28 nová komunikace Orlí 

N3 
zkapacitnění Harcovského 
potoka 

N4 
zkapacitnění Kunratického 
potoka 

A 

Textilana  

K8 
dobudování stoky VII 
Zvolenská – Textilana - 
Mlýnská 

C 

V1 
výstavba vodojemu pro III. 
tlakové pásmo 

V5 
přívodní řad pro III. tlakové 
pásmo 

B Horská 

  K15 
vybudování stoky Horská - 
Baltská 

SV 

N3 
zkapacitnění Harcovského 
potoka 

K8 
dobudování stoky VII 
Zvolenská – Textilana - 
Mlýnská 

C 

Starý Harcov - Na 
Skřivanech 

D5 
nová komunikace Na 
Skřivanech 

V 



Starý Harcov - 
Kadlická 

K9 prodloužení stoky VII 

 K13 
dobudování kmenové stoky 
XXV Nová Ruda - 

Sladovnická 
 D16 nová komunikace Východní 

Zelené údolí I. D26 nová komunikace U vysílačky  
D 

U Sila D25 nová komunikace U Sila 

R 

D23 nové napojení ulice Náhorní 
Vratislavice n/N - 
Náhorní K13 

rekonstrukce kmenové stoky 
XXV 

K13 
rekonstrukce kmenové stoky 
XXV 

E 

Vratislavice n/N Nad 
sokolovnou 

D23 nové napojení ulice Náhorní 

JV 

K12 
vybudování kmenové stoky 
XXIII Vesec -  Zahradní 

město 
D19 komunikace Vyhlídková  F 

Za Metou D17 
komunikace Nad Metou - 
Dlouhá 

J 

K10 
dobudování kmenové stoky 
XI  

G Horní Hanychov 
K16 

uliční stoka Sáňkařská, K 
Bucharce 

H Dolní Hanychov K16 uliční stoka Sáňkařská 

JZ 

K4 
čerpací stanice splašků 
v Machníně a Stráži n/N 

J Machnín  

K1 
výtlak na čistírnu odpadních 
vod 

SZ 

K17 
vybudování splaškové stoky 
Hejnická 

K18 splašková stoka Kateřinská 

K4 
čerpací stanice splašků ve 
Stráži n/N 

K Radčice - U Lípy 

K1 
výtlak na čistírnu odpadních 
vod 

S 

 

 


