Legenda:
Stav

Návrh
Budovy
Stávající komunikace a asfaltové plochy
Stávající komunikace a asfaltové plochy dot ené stavbou
a uvedné do p vodního stavu (76 m2)
Asfaltová plocha parkovacích stání (278 m2)
Žulová dlažba - drobná kostka (380 m2)
Žulový obrubník záhonový (209m)
Žulový obrubník silni ní (208 m)

Žulová dlažba - drobná kostka - pojížd ná TNV (1336 m2)
edlážd ní stávajících ploch ze žulové kostky po provedení
rekonstrukcí p vodních inženýrských sítí (117 m2)
+ nové osazení p vodních kamenných obrubník
edlážd ní a vyrovnání stávajících ploch
ze žulové kostky - drobné (102 m2)
edlážd ní stávajících ploch z betonové zámkové dlažby po provedení
výstavby nových inženýrských sítí (29m2)
+ nové osazení p vodních betonových obrubník
Stávající chodníky a zpevn né plochy
Dlažba - velkoformátové desky (133m2)
Ve ejná zele

(327 m2)

Nové zatravn ní stávající zelen po provedení inženýrských sítí (44m2)
Kašna (52m )
Reliéfní dlažba pro nevidomé (26m2)
Vodící prvky(linie)pro nevidomé (5m2)
Hranice území dot ené stavbou I.ETAPY
II.ETAPA výstavby - hranice

Stav

Návrh
Kabely vo
Rušené kabely ve ejného osv tlení
Kabely realizované v rámci I.Etapy
Sadový osv. bod -realizováno v rámci I.Etapy
Reflektor slavnostního osv. -realizováno v rámci I.Etapy
Osv tlení silni ního p echodu -realizováno v rámci I.Etapy
Kabely vo + rezervní trubka pro napojení na následnou etapu
Rušené lampy vo
Sadový osv. bod
Reflektor slavnostního osv.
Osv tlení silni ního p echodu
Silni ní osv. bod
Stávající sd lovací kabely opat ené d lenou chráni kou
Sd lovací kabely optické
Sd lovací kabely ostatní

ZELE + MOBILIÁ

Sd lovací kabely zrušné
Teplovodní šachta - popisné ozan ení
Stromy a ke e
Teplovodní kanál

Š5

Š2
Š4
Š3
UŠ

Kabelová televize
Plynovod
Plynovod p ípojky
Plynovod - hlavní uzáv r plynu - grafická zna ka
Plynovod - chráni ka - grafická zna ka
Vodovod
Vodovod p ípojka

Lavi ky

Liniové vpusti odvodn ní

Rušený ke listnatý, jehli natý

Drenážní trativody pod zpevn nými plochami
Kanalizace
Kanalizace p ípojka+ šachta grafická zna ka

Kácený strom listnatý

Odpadkový koš, kolostav
Sloupek mobilní
Sloupky s et zy pevné 20m
(viz výkres Sadové úpravy)
Rušené plochy stávajících ke

Kácený strom jehli natý

Kanalizace odvodn ní + šachta grafická zna ka
Kanalizace p ípojka - KANALIZA NÍ P ÍPOJKY II. ETAP
BUDOU NAPOJENY NA KANALIZACI I. ETAPY
Výšková úprava šachty - 2ks
Neov ená trasa kanalizace okolo p vodního septiku,
nekoresponduje s vyjád ením o existenci sítí EVAK

UŠ

II.

Kanalizace tok
Kabel NN
Stávající kabelové sk ín NN - grafická zna ka
Kabel NN - p vodní opat ený d lenou chráni kou
Napájecí šachta kašny - NN - grafická zna ka
Napájecí šachta - NN - grafická zna ka

Geodetický podklad
Hranice a íslo pozemku KN
zpevn ná plocha

výška bodu

rozhraní zpev. ploch

dopravní zna ka

vn jší obvod budovy

lampa ve ejného osv tlení
hydrant

sk

elektro

sk

telefon

strom listnatý

íslo pozemku KN sousedícího se stavbou

strom jehli natý
ke listnatý, jehli natý

hrana svahu
ke e, souvislý porost

šoup vodovodní
kanaliza ní vpus

plochy záhonú a živých plot

drát ný plot

kanaliza ní šachta

lavi ka

šachta hranatá

odpadkový koš

ev ný plot

íslo pozemku KN dot eného stavbou
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