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Urbanisticko architektonické ešení
Lokalita a prostory ulice „Sá ka ská“ ur ené k ešení jsou v ásti m sta Horní Hanychov, Liberec.
Územním plánem je v této ásti u eno bydlení venkovského charakteru.
V sou asné dob se jedná o plochy, které jsou v návrhové ásti.
P edm tem ešení je:
- Dimenzování Sá ka ské ulice
- Ur ení parcelace s vým rou okolo 1000 m2
- Stanovení uli ní áry
- Ur ení pevné hranice zástavby a hranice, která pouze vymezuje možnou plochu zastav ní
Stávající parcely pod p.p. . 230/1, 230/2, 231, 233/2, 233/3, 234/2 jsou v ešení parcelovány na ty i
parcely o p ibližn požadované vým e. Jejich plocha je: 1015 m2, 998,3 m2, 973,6 m2, 1004,5 m2. P i
ešení je v situaci zdokumentována i možná varianta sm ny parcel p.p. . 233/1 za 234/2. Tato sm na
se však týká majetkoprávních vztah mezi sousedy a jejich v lí k této sm .
Za navrhovaným oplocením dále k p.p. . 230/1 náleží prostor rozší ení zeleného pruhu u komunikace o
ploše 41,6m2, k p.p. . 230/2 náleží prostor rozší ení zeleného pruhu u komunikace o ploše 55,1m2 a
k p.p. . 231 náleží prostor rozší ení zeleného pruhu u komunikace o ploše 29,0m2 – tyto úpravy
vyplívají z d vodu ochranných pásem stávajících sítí.
Komunikace Sá ka ská je od své stávající osy parametrov ešena jako dvoupruhová
s oboustrannými pruhy ve ejné zelen . Na ni navazující odbo ení k jediné parcele je široké 3m s 1,5m
pruhem zelen . Pruhy zelen slouží pro umíst ní ve ejné zelen . V zimním období potom pro úklid
sn hu.
ešení inženýrských sítí:
Jednotlivé plochy pro bydlení jsou (p íp. jsou navrženy p ípojky) p ipojeny na inženýrské sít vedené
v podél komunikace, p íp. pod ul. Sánka ská.
Jedná se o p ípojky kanalizace z PVC 160 ukon ené a provizorn zaslepené za ve ejným prostranstvím
napojené na stávající kanalizaci PVC 250.
ípojky vody PE DN25 jsou ukon eny ve vodom rných šachtách za ve ejným prostranstvím napojené
na stávající vodovodní ad PVC 90.
Elektop ípojky jsou ukon eny v el. pilí ku na hranicích pozemk .
Další propojení k plánovaným rodinným dom m bude ešeno jednotlivými projekty v rámci ešení RD.
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ZÁKLADNÍ KOMUNIKA NÍ SÍ OBYTNÉ ZÓNY
Stávající zástavba je v ásti ešeného území dopln na o ty i pozemky pro bydlení. Dopravní obsluha
je zajišt na systémem komunikací se smíšeným provozem (funk ní skupina D1 dle SN 73 6110)
s navázáním na stávající systém komunikací. Provoz vozidel a chodc je zde v jedné úrovni vozovky
ší ky = 5.00 m. Vjezd z obslužné komunikace je proveden bu jako chodníkový p ejezd nebo nájezd do
zvýšené úrovn .
Základní uspo ádání v
ném ezu:
Jízdní pruhy
idružené pruhy (zele )
Ší ka prostoru místní komunikace (PMK)

2 x 2.50 =
2 x 2.00 =
=

5.00 m
4.00 m
9.00 m

Navržené uspo ádání v ší ce PMK = 9.00 m vyhovuje nejmenší požadované ší ce ve ejného
prostoru = 8.00 m dle vyhl.501/2006, § 22, odstavec 2.
P né uspo ádání umož uje vzájemné vyhýbání osobních vozidel na dvou jízdních pruzích 2 x 2.50
m. Ší ka vozovky = 5.00 m zárove umož uje vyhýbání osobního vozidla (nejužší jízdní pruh š = 2.25
m) a nákladního vozidla – svoz TKO (nejužší jízdní pruh š = 2.75m). P idružené pruhy š = 2.00 m slouží
pro výsadbu zelen , u vjezd k rodinným dom m lze dle pot eby doplnit dodate
na náklady
jednotlivých vlastník RD podélná parkovací stání o rozm rech 2.00 x 5.75 m.
DOPRAVA V KLIDU
ODSTAVENÍ VOZIDEL BYDLÍCÍCH OBYVATEL
Odstavení vozidel je zásadn ešeno na pozemcích rodinných dom v objektech RD, v samostatných
garážích nebo na volných parkovacích stáních za vjezdem na pozemek. U vjezdu na pozemek si
ípadn mohou jednotliví stavebníci RD po souhlasu doty ného správce atd. z izovat na vlastní
náklady pohotovostní podélná parkovací stání na úkor p idruženého zeleného pásu.
S dimenzováním Sá ka ské ulice jsou v ešeném úseku zohledn ny inženýrské sít a jejich ochranné
pásmo. Znamená to, že majitel pozemku musí v rámci výstavby ponechat území dot ené ochrannými
pásmy bez zastav ní s nízkou zelení.
Hranice zastav ní byla po diskusi s architektem m sta posunuta je vzhledem k ochrannému pásmu a
vzhledem k hranici již zapo até výstavby na 14,8m od ulice Sá ka ská. Vyzna ená hranice
erchovanou arou umož uje návrh situování rodinného domu v této hranici. Je samoz ejmostí, že
další zástavbové parametry jsou dle platného územního plánu a stavebního zákona a p íslušných
vyhlášek o požadavk správc inženýrských sítí.
REGULATIVY
Možnost výstavby na výše uvedených pozemcích bude ešena solitérními rodinnými domy se dv ma
nadzemními podlažími (p íp. jedno nadzemní podlaží a obytné podkroví).
Koeficient zastav ní bude maximáln 15% a 70% zelen .
Parkovací stání osobních automobil bude na vlastním pozemku investora.
Garáž bude sou ástí domu nebo samostatn p istavená.
Stanovišt popelnic bude na vlastním pozemku investora.
Nejmenší ší ka ve ejného prostranství, jehož sou ástí je pozemní komunikace zp ístup ující pozemek
rodinného domu je 8 metr .
Stavby na sousedních pozemcích na sebe nesmí stavebn navazovat a nová výstavba musí odpovídat
charakteru okolní zástavby.
V plochách ve ejných prostranství – zele , nemohou být umíst ny žádné nadzemní stavby a za ízení.
V Liberci 06/2013

Ing. arch. Boris Šonský

