vodovod

elektro

3xHDPE40

VO

STUDIO

sdělovací ve

dení

12xPVC110

kanalizace

sdělovací vedení

elektro

moŽnÝ vstup bude upŘesněno

Dočasné zachování stávajícího záhonu cibulovin v trávníku
(finální záhon bude zaloŽen po doŽití záhonu cibulovin =
není pŘedmětem projektové dokumentace)

sdělovací vedení
sdělovací vedení

VO

infotabule
naučná stezka

původní Školní
infotabule

stávající
socha

pŘemístěná/nová
Školní infotabule

litinovÝ
poklop

VO

litinovÝ
poklop

Potencionální prostor
pro umístění technologie
vodního prvku.
VO

12xPVC110

plynovod

liniová lavice z betonu
s dŘevěnÝm sedákem

PŘesunutí původní sochy není pŘedmětem projektové
dokumentace vegetačních úprav.

VO

litinovÝ
poklop

VO

PVC 200 2012

BET 600 / 12
00

8xPVC110 sdělovací vedení

litinovÝ
poklop

Náhradní variantou pro centrální mlatovou
plochu je Žulová dlaŽba nepravidelného
formátu (popŘ. Štětová dlaŽba z Žuly).

litinovÝ
poklop

kanalizace

kanalizace

socha PŘemysla
Otakara II

sdělovací vedení
pamětní kámen původní umístění

LHT 175

vodovod

pamětní kámen nové umístění

sdělovací vedení

DN 100
litinovÝ
poklop

plynovod

nepravidelné Žulové kostky a odseky jako
ŘeŠení proti seŠlapanÝm rohům trávníku
Detail k doŘeŠení. Pokud bude stávající lípa
ponechána nutné ŘeŠit zemní práce a
technologii zaloŽení zpevněnÝch povrchů v její
koŘenové zóně způsobem eliminujícím
poŠkození koŘenové zóny.

PŘedláŽdění cesty v koŘenové zóně
stávající lípy nutno ŘeŠit technologií,
která nepoŠkodí koŘenovÝ systém,
pŘípadně instalace pochozího roŠtu.

LEGENDA:

NAVRŽENÝ STAV
hranice parcel dle KN

strom - pozice ze studie, bude upraveno v PD

hranice ŘeŠeného území

solitérní keŘ, bambus

průběh ing. sítí

záhon okrasnÝch keŘů v rovině

STÁVAJÍCÍ STAV

záhon smíŠenÝ (trvalky, trávy, keŘe, cibuloviny)

strom

záhon okrasnÝch trav a trvalek ve svahu

ponechané lípy - bude pŘedmětem jednání

trávník parkovÝ

trávník

mlat

ponechané dŘeviny

dlaŽba - Žulová kostka 60x60, vějíŘ

dlaŽba původní

dlaŽba - Žulová kostka 100x100

lavičky ponechané

dlaŽba - Žulová kostka 100x100 (parkovací stání - zváŽit odliŠnÝ odstín Žuly)

nádoby na rostliny k odstranění

zatravňovací dlaŽba (Žulová kostka 100x100 nebo Žul. odseky)

odpadkové koŠe k demontáŽi, odstranění

roŠt (ocel, corten)

odpadkové koŠe k demontáŽi, odstranění

lavička / lavička s opěradlem

lavičky k demontáŽi, moŽno pŘesunout jinam

odpadkovÝ koŠ

lavičky k demontáŽi, odstranění

oddělovač záhonů - Žulová kostka 100x100

0 1

2,5

5

10 m

poznámka
Před započetím prací zajistí dodavatelská realizační firma v součinnosti s investorem polohové a výškové vytyčení veškerých tras
inženýrských sítí tak, aby v průběhu prací nemohlo dojít k poškození těchto sítí, zdraví či majetku!
Trasování ing. sítí převzato od objednatele, detailně viz příloha SITUACE STAVBY, název akce: Přestavba křižovatky silnic I/12 x
II/101 u Úval - přestavba na OK - DÚR, DSP, VD-ZDS, IČ, AD.
projekt
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