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

15%
70%
825 m²

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

01
02
+01

1P+P
15%
80%
779 m²

Pís

kác

h

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

Na

RN 03

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
automobilů
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

1P+P
5%
60%
1186 m²

využití vjezdu a
zpevněného břehu
jako místa pro
vyhýbání osobních
automobilů

04
03
-01

35%
60%
247 m²

napoje
ní na S

olníky >

20%
60%
729 m²

o
éh
sk
en
m
Ko

profil koryta
potoka

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

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

á
ck

e
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

využití vjezdu a
zpevněného břehu
jako místa pro
vyhýbání osobních
automobilů

10%
80%
1001 m²

zastavitelnost pozemků je počítána z
celkové plochy oploceného pozemku

Po

12%
70%
566 m²

12%
70%
865 m²

MO

2p

4/3

35%
50%
175 m²

1P+P
8%
80%
1238 m²

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

1P+P
6%
80%
1643 m²

katastrální mapa
stávající objekty
hlavní využití / ostatní
stromy stávající / navržené
APR (SAR) Levý Hradec
NKP Přemyslovské hradiště
Levý Hradec
OP NKP Přemyslovské hradiště
v Levém Hradci

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

y

0

území k řešení samostatnou
podrobnější dokumentací

5%
90%
3849 m²

tok

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 a limity
hranice řešeného území

zpomalení toku
balvanitým skluzem
sklon max. 1:6
brod

rozlivná plocha
s retenční funkcí
doplnění parkovacího stání
přesunutí přípojky NN

8%
80%
1609 m²

řešení točny autobusu dle
ÚS VP Roztoky - Žalov

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

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

RN04

4/30

25%
70%
418 m² 01
02
+01

15%
70%
590 m²

01
01
+00

Potoky

02
04
+02

MO2p

10%
80%
1267 m²

25%
70%
400 m²

15%
70%
536 m²

6%
80%
1656 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
Krajinná infrastruktura
s docházkovou vzdáleností 10 min
nadregionální ÚSES

železnice včetně ochranného pásma

vodní tok, odvodňovací žlab

pozn.: Celé řešené území je dotčeno OP

RN01

retenční opatření s indexem
retenční opatření výhled

s výšk ov ým omezen ím stav eb a O P se
zákazem laserových zařízení - sektor A letiště
Praha/Ruzyně. Ochranná pásma jsou územní
stu dií resp ek tován a v pln ém ro zsahu .

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
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