biotop mokřadu
koupání
kotviště Levý Hradec

informační cedule- jez
sezení ve svahu,
přístup na pláž

revitalizace potoka
herní prvky - mlýnské kolo
řešení dle ÚS VP
Roztoky - Nábřeží

prostor pro objekt kompaktní ČOV
kapacitně pokrývající ulici Potoky
a histor. centrum Žalova (do 200
EO)/ alternativně poloha pro ČS
prostor objektu se nachází v
ochranném pásmu železnice
(odhad hloubky založení objektu
cca 8-10m pod úroveň terénu)
objekt je přístupný a obsluhovaný
z prostoru točny

přírodní koryto
s přirozeným rozlivem

ČOV

profil koryta toku
zachování
piknikového místa
nedoporučeno
umisťovat plochu pro
ČOV

posun koryta potoka
od opěrné stěny a odklonění
opěrné stěny
vedení zpevněné štěrkové
komunikace využitelné
při realizaci rekonstrukce ulice

nový mostek
odstranění propustku

17%
70%
792 m²

přírodní koryto
s přirozeným rozlivem

10%
70%
421 m²

01
02
+01

zpomalení toku
balvanitým skluzem
sklon max. 1:6
brod
odstranění přehrážky
12%
70%
327 m²

rozlivná plocha
s retenční funkcí

MO

2p

4/3

0

12%
70%
971 m²
kostel Sv. Klimenta na Levém
Hradci

výhybna pro
osobní automobily

to

ky

část řešeného území v okolí
Levého Hradce a ulice
Levohradecká řešit
samostatnou podrobnější
dokumentací (územní studií)

Po

10%
70%
526 m²

1P+P
15%
70%
383 m²

piknikové místo
šlapáky přes potok

dřevěné stupně na sezení
dno potoka propustné z různě
velkých kamennů volně
pokračuje do břehů
profil koryta toku

1P+P
15%
70%
446 m²

zpomalení toku
balvanitým skluzem
sklon max. 1:6
brod
odstranění zbytků
přehrážky
rozlivná plocha
s retenční funkcí
odstranění nelegální
zahrádky včetně objektu

18%
70%
627 m²

10%
70%
536 m²

20%
80%
400 m²
01
02
+01

01
01
+00

Potoky

Regulace zástavby
Využití území
stavební pozemek stav/návrh
vozovka živičný povrch
stavební čára volná
smíšené plochy
stavební čára volná-podzemní podlaží
živičný povrch/dlažba
možnost přestavby na občanskou v.
OV
zpevněné plochy štěrk
1P+P počet podlaží+podkroví návrh
13% % zastavitelnosti hlavní stavbou
zpevněné plochy mlat
70% % nezpevněných ploch
1589 m² plocha pozemku
lesní, polní cesta
ilustrace navrhované zástavby

objekty k odstranění
plochy mimo řešené území

12
15
+3

kanalizační výpusť
kamenitý skluz
sklon max. 1:6

íky >

stávající objekty - ostatní

profil koryta
potoka
rekreační funkce
dřevěné stupně
potoka, pozvolné
na sezení
přírodní břehy, plynulé
napojení na sad

Soln

stávající objekty - hlavní využití

zpomalení toku
balvanitým skluzem
sklon max. 1:6
brod

í na

katastrální mapa

05
06
+01

1P+P
15%
70%
448 m²

ojen

území k řešení samostatnou
podrobnější dokumentací

max. počet podlaží objektů (včetně
podkroví) je stanoven od nejnižšího
m í st a s ty k u s p ův o dn í m t e r én e m

21%
70%
456 m²

nap

lávka
napojení na les
využití vjezdů jako možnost umístění
místa pro vyhýbání herních prvků
osobních
rozlivná plocha
automobilů
s retenční funkcí

Podkladní kresba
hranice řešeného území

35%
60%
544 m²

po zn.: st ávaj ící obj ekt y j e možn é
rekonstruovat, není možné rozšiřovat
hlavní stavbu nad stanovené %
zastavitelnosti pozemku hlavní stavbou
zastavitelnost pozemků je počítána z
celkové plochy oploceného pozemku

výhybna pro
osobní automobily

14%
70%
825 m²
10%
70%
945 m²

zpevněný břeh
s funkcí výhybny
pro osobní automobily

vodní tok, plocha/objekt na toku
koridor pro vodohospodářské
opatření (odvodnění území)

Drobná architektura a mobiliář
opěrná konstrukce zděná/betonová
opěrná konstrukce gabionová

rozlivná plocha, retenční opatření

most

plocha s parkovou úpravou

sloup veřejného osvětlení

travnaté plochy, lem komunikací
souvislý porost
rozptýlená zeleň, louky

sloup vedení NN

prvky mobiliáře

hrana komunikace
osa komunikace
parkovací stání
navrhovaná s bilancí

dřevěné konstrukce
zatravňovací dlažba

stromy stávající/navrhované

vjezd / vstup

terénní hrana
terénní modelace

stromy ovocné/okrasné

stojan na kola

Struktura

Územní studie
Levý Hradec - Potoky

02a
2xA4
1: 1 000

03/2019

kostel Sv. Klimenta na Levém
Hradci

Levohradecké
náměstí
památník obětem
1. světové války

cká

de

hra
vo
Le

odvodnění ulice Levohradecká
nesmí narušovat stabilitu
okolních svahů

14%
70%
825 m²

místa napojení pěších a
účelových cest budou ošetřena
tak aby nebylo napomáháno
vodní erozi

01
02
+01

1P+P
13%
80%
778 m²

Na

Pís
ká

ch

možnost umístění
parkovacích stání
prokládaných stromy
vykoupení části
soukromého pozemku
možnost umístění prvků
mobiliáře k sezení

1P+P
10%
80%
752 m²

e
ad
hr
vo
Le
á
ck

poz n.: stáv ají cí obj ekty je možné
rekonstruovat, není možné rozšiřovat
hlavní stavbu nad stanovené %
zastavitelnosti pozemku hlavní stavbou

využití vjezdu a
zpevněného břehu
jako místa pro
vyhýbání osobních
autimobilů

04
03
-01

33%
60%
246 m²

K

hrana potoka u silnice zpevněna
kamennou zdí/alt. gabiony
dno potoka propustné z různě
velkých kamennů volně pokračuje
do zalesněného svahu

využití vjezdu a
zpevněného břehu
jako místa pro
vyhýbání osobních
autimobilů
lapač splavenin řešit jako
lineární prvek
zabudovaný do opěrné
konstrukce svahu
zpevnění svahu stromy
ponechání prostoru pro
parkovací stání
y>
ník
Sol
na
í
n
oje
nap

řešení točny autobusu dle
ÚS VP Roztoky - Žalov

o
éh
sk
en
m
o

napoje

ní na S

20%
60%
729 m²

hrana potoka u silnice zpevněna
kamennou zdí/alt. gabiony
dno potoka propustné z různě
velkých kamennů volně pokračuje
do zalesněného svahu
8%
80%
1292 m²

Po

tok

y

12%
70%
865 m²

2p

4/3
0

35%
50%
175 m²

profil koryta
doplnění výhybny
potoka
pro osobní automobily
doplnění balvanitého
skluzu sklon max. 1:6

1P+P
6%
80%
1684 m²

stávající objekty - hlavní využití
stávající objekty - ostatní

Regulace zástavby
Využití území
stavební pozemek stav/návrh
vozovka živičný povrch
stavební čára volná
smíšené plochy
stavební čára volná-podzemní podlaží
živičný povrch/dlažba
možnost přestavby na občanskou v.
OV
zpevněné plochy štěrk
1P+P počet podlaží+podkroví návrh
13% % zastavitelnosti hlavní stavbou
zpevněné plochy mlat
70% % nezpevněných ploch
1589 m² plocha pozemku
lesní, polní cesta
ilustrace navrhované zástavby

objekty k odstranění
plochy mimo řešené území

12
15
+3

hrana potoka u
silnice zpevněna
kamennou zdí/alt.
gabiony
dno potoka
propustné z různě
velkých kamennů
volně pokračuje do
svahu

MO

1P+P
8%
80%
1330 m²

katastrální mapa

5%
90%
3847 m²

12%
70%
566 m²

max. počet podlaží objektů (včetně
podkroví) je stanoven od nejnižšího
mí s t a s t y k u s pů v o dn í m t er é n em

území k řešení samostatnou
podrobnější dokumentací

olníky >

profil koryta
potoka

zastavitelnost pozemků je počítána z
celkové plochy oploceného pozemku

Podkladní kresba
hranice řešeného území

zpomalení toku
balvanitým skluzem
sklon max. 1:6
brod

rozlivná plocha
s retenční funkcí
doplnění parkovacího stání
přesunutí přípojky NN

6%
80%
1608 m²

část řešeného území v okolí
Levého Hradce a ulice
Levohradecká řešit
samostatnou podrobnější
dokumentací (územní studií)

lávka
napojení na les
využití vjezdů jako možnost umístění
místa pro vyhýbání herních prvků
osobních
rozlivná plocha
automobilů
s retenční funkcí

zpomalení toku
balvanitým skluzem
sklon max. 1:6

prostor pro cca 3 PS,
prostor pro otáčení
osobního automobilu
terénní úprava svahu

1P+P
14%
70%
433 m²

koridor pro řešení
odvodnění prostoru
ulice Komenského
a Levohradecké
a řešení statického
zajištění svahů

4/30

22%
70%
418 m² 01
02
+01

14%
70%
552 m²

01
01
+00

Potoky

02
04
+02

MO2p

9%
80%
1267 m²

20%
80%
400 m²

10%
70%
945 m²

6%
90%
1603 m²

vodní tok, plocha/objekt na toku
koridor pro vodohospodářské
opatření (odvodnění území)

Drobná architektura a mobiliář
opěrná konstrukce zděná/betonová
opěrná konstrukce gabionová

rozlivná plocha, retenční opatření

most

plocha s parkovou úpravou

sloup veřejného osvětlení

travnaté plochy, lem komunikací
souvislý porost
rozptýlená zeleň, louky

sloup vedení NN

prvky mobiliáře

hrana komunikace
osa komunikace
parkovací stání
navrhovaná s bilancí

dřevěné konstrukce
zatravňovací dlažba

stromy stávající/navrhované

vjezd / vstup

terénní hrana
terénní modelace

stromy ovocné/okrasné

stojan na kola

Struktura

Územní studie
Levý Hradec - Potoky

02b
2xA4
1:1 000

03/2019

napoje

ní na S
o

lníky >

hrana potoka u silnice zpevněna
kamennou zdí/alt. gabiony
dno potoka propustné z různě
velkých kamennů volně pokračuje
do zalesněného svahu

Po

5%
90%
3847 m²
5%
90%
3232 m²

12%
70%
566 m²

tok
y

12%
70%
865 m²

MO
2p

4/3
0

hrana potoka u
silnice zpevněna
kamennou zdí/alt.
gabiony
dno potoka
propustné z různě
velkých kamennů
volně pokračuje do
svahu

35%
50%
175 m²

17%
70%
825 m²

6%
90%
2314 m²

profil koryta
doplnění výhybny
potoka
pro osobní automobily
doplnění balvanitého
skluzu sklon max. 1:6

1P+P
6%
80%
1684 m²

podmínky využití
pozemku stanoveny
v souladu s platným ÚR
20%
70%
373 m²
1P+P
OV
25%
60%
2300 m²

28%
60%
487 m²

0%
90%
1176 m²
11%
70%
1353 m²

úprava trasy potoka
sloučení mostků
zachování vjezdů

1P+P

34%
50%
319 m²

12%
70%
1030 m²
25%
60%
1131 m²

2P+P

Le

17%
70%
725 m²

h
vo
ra
de
á
ck

25%
60%
400 m²

OV
25%
60%
1881 m²

40%
40%
116 m²

OV
45%
60%
1673 m²
MO2p 4/30

00
06
+06

00
07
+07

40%
50%
1017 m²

úprava terénní modulace
před objektem stodoly jako
místo pro posezení
uvolnění prostoru
pro parkovací stání

vo

Le

va
so
Hu

2P+P

c
de
hra

12%
70%
1748 m²
10%
80%
1490 m²

ká

15%
70%
1142 m²

možnost rekonstrukce
statku na veřejné vybavení
možnost umístění PS
odstranění stávajících
hospodářských objektů

tok přírodního charakteru,
(odvodňovaci příkop v soukromých zahradách)
možnost doplnění retenčních opatření

1P+P
16%
70%
603 m²

možnost pěšího napojení
parku na ulici Husova

OV
40%
50%
666 m²

00
03
+03
24%
70%
1398 m²

Potoky

VÚ

voz

8%
80%
nová parkovací stání místo 1449 m²
přesunuté čerpací stanice
terénní modelace s výsadbou po okraji
(přepad tůňky, retenční opatření)
minimalizovat vizuální
projev spojné komory
odstranění stávajícího plotu
nahrazení živým plotem

e

1P+P
16%
70%
641 m²

poldr
lapač
splavenin

1P+P
17%
70%
680 m²
1P+P
17%
70%
610 m²

nový park na propojení ulic
Šebkovy a Levohradecké by
měl být doplněn o prvky drobné
architektury - např. posezení,
prvky pro hry dětí apod.

28%
50%
368 m²

Levo
hrad

16%
70%
1225 m²

ecká

OV
2P+P
30%
50%
1330 m²

stávající vjezd na
pozemek parc.č. 3936

zastavitelnost pozemků je počítána z
celkové plochy oploceného pozemku
max. počet podlaží objektů (včetně
podkroví) je stanoven od nejnižšího
místa styku s původním terénem
odstavná stání budou řešena na
vlastním pozemku, parkovací stání
budou řešena optimálně na vlastním
pozemku, v minimální míře ve veřejných
prostranstvích (pouze základní
návštěvnické kapacity pro občanskou v.)
možnost přestavby a dostavby objektů
pro občanskou vybavenst je v souladu s:
1) platným ÚP (pl ocha či stě obytné
území - výjimečně přípustné využití,
všeobecně ubytné území - základní a
vhodné využití, všeobecně smíšené
ú zemí - zá kla dní a vho dné v yuži tí )
2) návrhem ÚP(BP - plochy bydlení bydlení v rodinných domech původní
vesnická struktura - přípustné využití, SP
- plochy smíšené obytné původní
vesnické struktury - přípustné využití)

35%
50%
250 m²

1P+P
15%
70%
603 m²

pozn.: stávající objekty je m ožné
rekonstruovat, není možné rozšiřovat
hlavní stavbu nad stanovené %
zastavitelnosti pozemku hlavní stavbou

15%
70%
735 m²

27%
60%
812 m²

záměr odstranění
stávajícího objektu 15%
70%
1P+P 465 m²
12%
70%
743 m²

Še
bk

ov

a

nový park na propojení ulic
Šebkovy a Levohradecké
dle platného ÚP Roztoky
doplnění plochy
pro retenční opatření

Podkladní kresba
hranice řešeného území
území k řešení samostatnou
podrobnější dokumentací
katastrální mapa
stávající objekty - hlavní využití
stávající objekty - ostatní

Regulace zástavby
Využití území
stavební pozemek stav/návrh
vozovka živičný povrch
stavební čára volná
smíšené plochy
stavební čára volná-podzemní podlaží
živičný povrch/dlažba
možnost přestavby na občanskou v.
OV
zpevněné plochy štěrk
1P+P počet podlaží+podkroví návrh
13% % zastavitelnosti hlavní stavbou
zpevněné plochy mlat
70% % nezpevněných ploch
1589 m² plocha pozemku
lesní, polní cesta
ilustrace navrhované zástavby

objekty k odstranění
plochy mimo řešené území

12
15
+3

vodní tok, plocha/objekt na toku
koridor pro vodohospodářské
opatření (odvodnění území)

Drobná architektura a mobiliář
opěrná konstrukce zděná/betonová
opěrná konstrukce gabionová

rozlivná plocha, retenční opatření

most

plocha s parkovou úpravou

sloup veřejného osvětlení

travnaté plochy, lem komunikací
souvislý porost
rozptýlená zeleň, louky

sloup vedení NN

prvky mobiliáře

hrana komunikace
osa komunikace
parkovací stání
navrhovaná s bilancí

dřevěné konstrukce
zatravňovací dlažba

stromy stávající/navrhované

vjezd / vstup

terénní hrana
terénní modelace

stromy ovocné/okrasné

stojan na kola

Struktura

Územní studie
Levý Hradec - Potoky

02c
2xA4
1:1 000

03/2019

biotop mokřadu
koupání
kotviště Levý Hradec

informační cedule- jez
sezení ve svahu,
přístup na pláž

revitalizace potoka
herní prvky - mlýnské kolo
řešení dle ÚS VP
Roztoky - Nábřeží

prostor pro objekt kompaktní ČOV
kapacitně pokrývající ulici Potoky
a histor. centrum Žalova (do 200
EO)/ alternativně poloha pro ČS
prostor objektu se nachází v
ochranném pásmu železnice
(odhad hloubky založení objektu
cca 8-10m pod úroveň terénu)
objekt je přístupný a obsluhovaný
z prostoru točny

přírodní koryto
s přirozeným rozlivem

ČOV

profil koryta toku
zachování
piknikového místa
nedoporučeno
umisťovat plochu pro
ČOV

posun koryta potoka
od opěrné stěny a odklonění
opěrné stěny
vedení zpevněné štěrkové
komunikace využitelné
při realizaci rekonstrukce ulice

nový mostek
17%
70%
792 m²
přírodní koryto
s přirozeným rozlivem

10%
70%
421 m²

01
02
+01

zpomalení toku
balvanitým skluzem
sklon max. 1:6
brod

12%
70%
327 m²

RN06
rozlivná plocha
s retenční funkcí

MO

2p

4/3

0

12%
70%
971 m²
kostel Sv. Klimenta na Levém
Hradci

výhybna pro
osobní automobily

to

ky

část řešeného území v okolí
Levého Hradce a ulice
Levohradecká řešit
samostatnou podrobnější
dokumentací (územní studií)

Po

10%
70%
526 m²

1P+P
15%
70%
383 m²

piknikové místo
šlapáky přes potok

dřevěné stupně na sezení
dno potoka propustné z různě
velkých kamennů volně
pokračuje do břehů
profil koryta toku

1P+P
15%
70%
446 m²

zpomalení toku
balvanitým skluzem
sklon max. 1:6
brod
RN05
rozlivná plocha
s retenční funkcí

18%
70%
627 m²

10%
70%
536 m²

20%
80%
400 m²
01
02
+01

01
01
+00

Potoky

35%
60%
544 m²

po zn.: st ávaj ící obj ekt y j e možn é
rekonstruovat, není možné rozšiřovat
hlavní stavbu nad stanovené %
zastavitelnosti pozemku hlavní stavbou
zastavitelnost pozemků je počítána z
celkové plochy oploceného pozemku

výhybna pro
osobní automobily

14%
70%
825 m²
10%
70%
945 m²

zpevněný břeh
s funkcí výhybny
pro osobní automobily

max. počet podlaží objektů (včetně
podkroví) je stanoven od nejnižšího
m í st a s ty k u s p ův o dn í m t e r én e m

21%
70%
456 m²
05
06
+01

1P+P
15%
70%
448 m²

RN04

stávající objekty - ostatní
objekty k odstranění
souvislý porost
stromy stávající / navržené

íky >

stávající objekty - hlavní využití

kanalizační výpusť
kamenitý skluz
sklon max. 1:6

Soln

katastrální mapa

profil koryta
potoka
rekreační funkce
dřevěné stupně
potoka, pozvolné
na sezení
přírodní břehy, plynulé
napojení na sad

í na

území k řešení samostatnou
podrobnější dokumentací

zpomalení toku
balvanitým skluzem
sklon max. 1:6
brod

ojen

Podkladní kresba
hranice řešeného území

nap

lávka
napojení na les
využití vjezdů jako možnost umístění
místa pro vyhýbání herních prvků
osobních
rozlivná plocha
automobilů
s retenční funkcí

Regulace zástavby
Dopravní infrastruktura
Technická infrastruktura
hrana komunikace stávající/navržená
stavební pozemek stav/návrh
vodovod stávající
osa
komunikace
stavební čára volná
místní komunikace III. třídy zklidněná
kanalizace
splašková
MO2
6,5/50
stavební čára volná-podzemní podlaží
s označením
gravitační stávající
možnost přestavby na občanskou v.
OV
kanalizace
splašková
místní
komunikace
IV.
třídy
1P+P počet podlaží+podkroví návrh
účelové komuikace
tlaková stávající
13% % zastavitelnosti hlavní stavbou
kanalizace splašková
70% % nezpevněných ploch
komunikace polní, lesní
gravitační navržená
1589 m² plocha pozemku
čerpací stanice stávající
ilustrace navrhované zástavby
cyklotrasa
kanalizační šachta
parkovací stání
12
vjezd / vstup
ČOV navržená
15
navrhovaná s bilancí
+3
autobusová zastávka
kanalizace dešťová stávající
s docházkovou vzdáleností 10 min
Krajinná infrastruktura
železnice včetně ochranného pásma
vodní tok, odvodňovací žlab
nadregionální ÚSES

RN01

retenční opatření s indexem
retenční opatření výhled
plynovod STL stávající
vedení silnoproudu stávající
trafostanice stávající
sloup vedení NN
sloup veřejného osvětlení

X

alternativně rušené vedení sítí TI

Infrastruktura

Územní studie
Levý Hradec - Potoky

03a
2xA4
1: 1 000

03/2019

kostel Sv. Klimenta na Levém
Hradci

čá
Le
Le
sa
do
Levohradecké
náměstí
památník obětem
1. světové války

ká

ec

d
hra
vo
Le

odvodnění ulice Levohradecká
nesmí narušovat stabilitu
okolních svahů

14%
70%
825 m²

místa napojení pěších a
účelových cest budou ošetřena
tak aby nebylo napomáháno
vodní erozi

01
02
+01

1P+P
13%
80%
778 m²

Pís

kác

h

možnost umístění
parkovacích stání
prokládaných stromy
vykoupení části
soukromého pozemku
možnost umístění prvků
mobiliáře k sezení

Na

RN 03

1P+P
10%
80%
752 m²

využití vjezdu a
zpevněného břehu
jako místa pro
vyhýbání osobních
autimobilů

04
03
-01

33%
60%
246 m²

o
éh
sk
en
m
Ko

hrana potoka u silnice zpevněna
kamennou zdí/alt. gabiony
dno potoka propustné z různě
velkých kamennů volně pokračuje
do zalesněného svahu

využití vjezdu a
zpevněného břehu
jako místa pro
vyhýbání osobních
autimobilů
lapač splavenin řešit jako
lineární prvek
zabudovaný do opěrné
konstrukce svahu
zpevnění svahu stromy
ponechání prostoru pro
parkovací stání
y>
ník
Sol
na
í
n
oje
nap

řešení točny autobusu dle
ÚS VP Roztoky - Žalov

koridor pro řešení
odvodnění prostoru
ulice Komenského
a Levohradecké
a řešení statického
zajištění svahů

napoje
ní na S

olníky >

20%
60%
729 m²

profil koryta
potoka

hrana potoka u silnice zpevněna
kamennou zdí/alt. gabiony
dno potoka propustné z různě
velkých kamennů volně pokračuje
do zalesněného svahu

ká

ec

ad

hr

vo

Le

poz n.: stáv ají cí obj ekty je možné
rekonstruovat, není možné rozšiřovat
hlavní stavbu nad stanovené %
zastavitelnosti pozemku hlavní stavbou

8%
80%
1292 m²

zastavitelnost pozemků je počítána z
celkové plochy oploceného pozemku

Po

tok

y

12%
70%
865 m²

MO

2p

4/3

0

profil koryta
doplnění výhybny
potoka
pro osobní automobily
doplnění balvanitého
skluzu sklon max. 1:6

1P+P
6%
80%
1684 m²

katastrální mapa
stávající objekty - hlavní využití
stávající objekty - ostatní
objekty k odstranění
souvislý porost
stromy stávající / navržené

hrana potoka u
silnice zpevněna
kamennou zdí/alt.
gabiony
dno potoka
propustné z různě
velkých kamennů
volně pokračuje do
svahu

35%
50%
175 m²

1P+P
8%
80%
1330 m²

území k řešení samostatnou
podrobnější dokumentací

5%
90%
3847 m²

12%
70%
566 m²

max. počet podlaží objektů (včetně
podkroví) je stanoven od nejnižšího
mí s t a s t y k u s pů v o dn í m t er é n em

Podkladní kresba
hranice řešeného území

zpomalení toku
balvanitým skluzem
sklon max. 1:6
brod

rozlivná plocha
s retenční funkcí
doplnění parkovacího stání
přesunutí přípojky NN

6%
80%
1608 m²

část řešeného území v okolí
Levého Hradce a ulice
Levohradecká řešit
samostatnou podrobnější
dokumentací (územní studií)

lávka
napojení na les
využití vjezdů jako možnost umístění
místa pro vyhýbání herních prvků
osobních
rozlivná plocha
automobilů
s retenční funkcí

zpomalení toku
balvanitým skluzem
sklon max. 1:6

prostor pro cca 3 PS,
prostor pro otáčení
osobního automobilu
terénní úprava svahu

1P+P
14%
70%
433 m²

RN04

4/30

22%
70%
418 m² 01
02
+01

14%
70%
552 m²

01
01
+00

Potoky

02
04
+02

MO2p

9%
80%
1267 m²

20%
80%
400 m²

10%
70%
945 m²

6%
90%
1603 m²

Regulace zástavby
Dopravní infrastruktura
Technická infrastruktura
hrana komunikace stávající/navržená
stavební pozemek stav/návrh
vodovod stávající
osa
komunikace
stavební čára volná
místní komunikace III. třídy zklidněná
kanalizace
splašková
MO2
6,5/50
stavební čára volná-podzemní podlaží
s označením
gravitační stávající
možnost přestavby na občanskou v.
OV
kanalizace
splašková
místní
komunikace
IV.
třídy
1P+P počet podlaží+podkroví návrh
účelové komuikace
tlaková stávající
13% % zastavitelnosti hlavní stavbou
kanalizace splašková
70% % nezpevněných ploch
komunikace polní, lesní
gravitační navržená
1589 m² plocha pozemku
čerpací stanice stávající
ilustrace navrhované zástavby
cyklotrasa
kanalizační šachta
parkovací stání
12
vjezd / vstup
ČOV navržená
15
navrhovaná s bilancí
+3
autobusová zastávka
kanalizace dešťová stávající
s docházkovou vzdáleností 10 min
Krajinná infrastruktura
železnice včetně ochranného pásma
vodní tok, odvodňovací žlab
nadregionální ÚSES

RN01

retenční opatření s indexem
retenční opatření výhled
plynovod STL stávající
vedení silnoproudu stávající
trafostanice stávající
sloup vedení NN
sloup veřejného osvětlení

X

alternativně rušené vedení sítí TI

Infrastruktura

Územní studie
Levý Hradec - Potoky

03b
2xA4
1: 1 000

03/2019

napoje

ní na S
o

lníky >

hrana potoka u silnice zpevněna
kamennou zdí/alt. gabiony
dno potoka propustné z různě
velkých kamennů volně pokračuje
do zalesněného svahu

Po

5%
90%
3847 m²
5%
90%
3232 m²

12%
70%
566 m²

tok
y

12%
70%
865 m²

MO
2p

4/3
0

hrana potoka u
silnice zpevněna
kamennou zdí/alt.
gabiony
dno potoka
propustné z různě
velkých kamennů
volně pokračuje do
svahu

35%
50%
175 m²

17%
70%
825 m²

6%
90%
2314 m²

profil koryta
doplnění výhybny
potoka
pro osobní automobily
doplnění balvanitého
skluzu sklon max. 1:6

1P+P
6%
80%
1684 m²

podmínky využití
pozemku stanoveny
v souladu s platným ÚR
20%
70%
373 m²
1P+P
OV
25%
60%
2300 m²

28%
60%
487 m²

0%
90%
1176 m²
11%
70%
1353 m²

úprava trasy potoka
sloučení mostků
zachování vjezdů

1P+P

34%
50%
319 m²

12%
70%
1030 m²
25%
60%
1131 m²

2P+P

Le

17%
70%
725 m²

h
vo
ra
de
á
ck

25%
60%
400 m²

OV
25%
60%
1881 m²

40%
40%
116 m²

OV
45%
60%
1673 m²
MO2p 4/30

00
06
+06

ČSOV

ká

OV
40%
50%
666 m²

Potoky

RN02

SK

DN 6
00

00
03
+03
24% X
70%
1398 m²

X

1P+P
16%
70%
603 m²

možnost pěšího napojení
parku na ulici Husova

c
de
hra

0
40

00
10

10%
80%
1490 m²

vo

DN

0
40

15%
70%
1142 m²

12%
70%
1748 m²

možnost rekonstrukce
statku na veřejné vybavení
možnost umístění PS

Le

DN

va
so
Hu

2P+P

DN

00
07
+07

40%
50%
1017 m²

úprava terénní modulace
před objektem stodoly jako
místo pro posezení
uvolnění prostoru
pro parkovací stání

tok přírodního charakteru,
(odvodňovaci příkop v soukromých zahradách)
možnost doplnění retenčních opatření

8%
80%
nová parkovací stání místo 1449 m²
přesunuté čerpací stanice
terénní modelace s výsadbou po okraji
(přepad tůňky, retenční opatření)
minimalizovat vizuální
X
projev
spojné komory

voz

e

X

600

X

X

odstavná stání budou řešena na
vlastním pozemku, parkovací stání
budou řešena optimálně na vlastním
X
pozemku,
v minimální míře ve veřejných
X
p r o s t r a n s t v í c h ( p o u zXe z á k l a d n í
návštěvnické kapacity pro občanskou v.)

ecká

RN01

1P+P
17%
70%
680 m²
1P+P
17%
70%
610 m²

nový park na propojení ulic
Šebkovy a Levohradecké by
měl být doplněn o prvky drobné
architektury - např. posezení,
prvky pro hry dětí apod.

max. počet podlaží objektů (včetně
podkroví) je stanoven od nejnižšího
místa styku s původním terénem

stávající vjezd na
pozemek parc.č. 3936

28%
50%
368 m²

1P+P
15%
70%
603 m²

15%
70%
735 m²

X

možnost přestavby a dostavby objektů
pro občanskou vybavenst je v souladu s:
1) platným ÚP (pl ocha či stě obytné
území - výjimečně přípustné využití,
všeobecně ubytné území - základní a
vhodné využití, všeobecně smíšené
ú zemí - zá kla dní a vho dné v yuži tí )
2) návrhem ÚP(BP - plochy bydlení bydlení v rodinných domech původní
vesnická struktura - přípustné využití, SP
- plochy smíšené obytné původní
vesnické struktury - přípustné využití)

35%
50%
250 m²

Levo
hrad

16%
70%
1225 m²

DN

poldr
lapač
splavenin

OV
2P+P
30%
50%
1330 m²

zastavitelnost pozemků je počítána z
celkové plochy oploceného pozemku

X

VÚ

1P+P
16%
70%
641 m²

pozn.: stávající objekty je m ožné
rekonstruovat, není možné rozšiřovat
hlavní stavbu nad stanovené %
zastavitelnosti pozemku hlavní stavbou

27%
60%
812 m²

Še
bk

ov

a

15%
70%
1P+P 465 m²
12%
70%
743 m²
nový park na propojení ulic
Šebkovy a Levohradecké
dle platného ÚP Roztoky
doplnění plochy
pro retenční opatření

Podkladní kresba
hranice řešeného území
území k řešení samostatnou
podrobnější dokumentací
katastrální mapa
stávající objekty - hlavní využití
stávající objekty - ostatní
objekty k odstranění
souvislý porost
stromy stávající / navržené

Regulace zástavby
Dopravní infrastruktura
Technická infrastruktura
hrana komunikace stávající/navržená
stavební pozemek stav/návrh
vodovod stávající
osa
komunikace
stavební čára volná
místní komunikace III. třídy zklidněná
kanalizace
splašková
MO2
6,5/50
stavební čára volná-podzemní podlaží
s označením
gravitační stávající
možnost přestavby na občanskou v.
OV
kanalizace
splašková
místní
komunikace
IV.
třídy
1P+P počet podlaží+podkroví návrh
účelové komuikace
tlaková stávající
13% % zastavitelnosti hlavní stavbou
kanalizace splašková
70% % nezpevněných ploch
komunikace polní, lesní
gravitační navržená
1589 m² plocha pozemku
čerpací stanice stávající
ilustrace navrhované zástavby
cyklotrasa
kanalizační šachta
parkovací stání
12
vjezd / vstup
ČOV navržená
15
navrhovaná s bilancí
+3
autobusová zastávka
kanalizace dešťová stávající
s docházkovou vzdáleností 10 min
Krajinná infrastruktura
železnice včetně ochranného pásma
vodní tok, odvodňovací žlab
nadregionální ÚSES

RN01

retenční opatření s indexem
retenční opatření výhled
plynovod STL stávající
vedení silnoproudu stávající
trafostanice stávající
sloup vedení NN
sloup veřejného osvětlení

X

alternativně rušené vedení sítí TI

Infrastruktura

Územní studie
Levý Hradec - Potoky

03c
2xA4
1: 1 000

03/2019

pozn. :
výškové určení objektů odpovídá
zaměření a usazení v terénu dle 3D
modelu terénu,
je možné korigovat přesnou výšku
hřebenu střechy v rozsahu ±1m ve
vztahu k upřesnění osazení
navrhovaných objektů,
řezopohledy jsou vedeny v naznačeném
směru schématu osou vodoteče

kostel sv. Klimenta

1P+P ~202,5
1P+P ~200

1P+P ~198,5

napojení
na Solníky
v

brod
nový mostek
těleso dráhy

výšková referenční rovina 170 m.n.m.
rozlivná plocha
s retenční funkcí

zpomalení toku
balvanitým skluzem
sklon max. 1:6
brod

zpomalení toku
balvanitým skluzem
sklon max. 1:6
brod

průběh komunikace
před řezovou rovinou

potok zatrubněn pod
tělesem dráhy

Vltava

Řezy

Územní studie
Levý Hradec - Potoky

04a
2xA4
1:1 000

03/2019

pozn. :
výškové určení objektů odpovídá
zaměření a usazení v terénu dle 3D
modelu terénu,
je možné korigovat přesnou výšku
hřebenu střechy v rozsahu ±1m ve
vztahu k upřesnění osazení
navrhovaných objektů,
řezopohledy jsou vedeny v naznačeném
směru schématu osou vodoteče

kostel sv. Klimenta

1P+P ~218

1P+P ~219

1P+P ~208,5
1P+P ~202,5
lávka
v
lávka
v

lávka
v

výšková referenční rovina 180 m.n.m.
koridor pro řešení odvodnění
prostoru ulice Komenského
a Levohradecké a řešení
statického zajištění svahů

lapač splavenin řešit jako lineární prvek
zabudovaný do opěrné konstrukce svahu
zpevnění svahu stromy ponechání
prostoru pro parkovací stání

zpomalení toku
balvanitým skluzem
sklon max. 1:6

parkovací stání
posezení pod stromy

zpomalení toku
balvanitým skluzem
sklon max. 1:6

zpomalení toku
balvanitým skluzem
sklon max. 1: 6
brod

Řezy

Územní studie
Levý Hradec - Potoky

04b
2xA4
1:1 000

03/2019

pozn. :
výškové určení objektů odpovídá
zaměření a usazení v terénu dle 3D
modelu terénu,
je možné korigovat přesnou výšku
hřebenu střechy v rozsahu ±1m ve
vztahu k upřesnění osazení
navrhovaných objektů,
řezopohledy jsou vedeny v naznačeném
směru schématu osou vodoteče

základní škola
mateřská škola

1P+P ~237 objekty za stodolou

a čelním objektem návsi
1P+P ~237 objekt dvojdomu

2P+P ~237

2P+P ~235,5
1P+P ~234

1P+P ~224
1P+P ~217
mostek
v

mostek
v

mostek
v

lávka
v

1P+P ~216

lávka
v

výšková referenční rovina 190 m.n.m.
tok přírodního charakteru,
(odvodňovaci příkop v soukromých zahradách)
možnost doplnění retenčních opatření

možnost využití objektů na návsi
pro lokální občanskou vybavenost

úprava trasy potoka
sloučení mostků
zachování vjezdů

koridor pro řešení odvodnění
prostoru ulice Komenského
a Levohradecké a řešení
statického zajištění svahů

doplnění přepadu
balvanitým skluzem
sklon max. 1: 6

Řezy

Územní studie
Levý Hradec - Potoky

04c
2xA4
1:1 000

03/2019

max. počet podlaží objektu
(včetně podkroví) od nejnižšího
místa styku s původním terénem

1P+P

původní terén

nadzemní část
objektu
upravený terén

travnatý lem komunikace
vjezdy na pozemky RD
možnost umístění výhybny/PS

3,0
vozovka

profil koryta potoka
zpevněný/přírodní břeh

prostor pro umístění novostavby
vymezený stavební čarou volnou

uliční prostor

uliční čára oplocení

pozemek RD

opěrná kostrukce
možnost umístění výhybny/PS

niveleta paty objektu
nad úrovní ulice

2,5%
podzemní část
objektu

niveleta paty objektu
na úrovni ulice

odvodnění veřejného
prostranství do potoka

uliční čára oplocení

travnatý lem komunikace
vjezdy na pozemky RD
možnost umístění výhybny/PS

max. počet podlaží objektu
(včetně podkroví) od nejnižšího
místa styku s původním terénem
možnost práce s terénními úpravami
pomocí zděných opěrných zdí
maximální důraz na přirozené a citlivé
osazení novostaveb do terénu

řešení parkování
na pozemku RD

možnost umístění
prvků mobiliáře
na břehy potoka

využití sadů a lesíků pro
doplnění rekreačního
potenciálu ulice

Dolní část ulice Potoky
část a, b

uliční prostor
3,0
vozovka

1P+P

upravený terén

překonávání
potoka balvanitým
brodem

Horní část ulice Potoky
část c

pozemek RD

prostor pro umístění novostavby
vymezený stavební čarou volnou

původní terén

oplocení průhledné s
podezdívkou, případně
opěrná konstrukce
s ohledem na terén

profil koryta potoka
zpevněný/přírodní břeh

řešení parkování na
pozemku RD
možnost umístění garáže
v rámci řešení terénních
úprav pozemku

opěrná kostrukce
možnost umístění výhybny/PS

možnost práce s terénními úpravami
pomocí zděných opěrných zdí
maximální důraz na přirozené a citlivé
osazení novostaveb do terénu

2,5%

oplocení průhledné s
podezdívkou, případně
opěrná konstrukce
s ohledem na terén

odvodnění veřejného
prostranství do potoka

překonávání
potoka lehkými
dřevěnými
lávkami

možnost umístění
prvků mobiliáře
na břehy potoka

využití sadů a lesíků pro
doplnění rekreačního
potenciálu ulice
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