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část řešeného území v okolí

Levého Hradce a ulice

Levohradecká řešit

samostatnou podrobnější

dokumentací (územní studií)

vodohospodářský

objekt

rozlivná plocha

s retenční funkcí

zpomalení toku

balvanitým skluzem

sklon max. 1:6

brod
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Roztoky - Nábřeží
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Územní studie

Levý Hradec - Potoky

1: 1 000
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Infrastruktura
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pozn.:  stávaj ící  objekty je možné

rekonstruovat, není možné rozšiřovat

h lavn í  s tavbu  nad s tanovené  %

zastavitelnosti pozemku hlavní stavbou

zastavitelnost pozemků je počítána z

celkové plochy oploceného pozemku

max. počet podlaží objektů (včetně

podkroví) je stanoven od nejnižšího

místa styku s původním terénem

pozn.: Celé řešené území je dotčeno OP
s výškovým omezením staveb a OP se
zákazem laserových zařízení - sektor A letiště
Praha/Ruzyně. Ochranná pásma jsou územní
studi í  respektována v plném rozsahu.
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