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zdvižená
vodní hladina
v noci osvětlená

betonová dlažba 200x200 cm

kamenná dlažba 90x30

sloupky

12x nouzová parkovací místa
(na Dušičky...)

16x stálá
parkovací místa
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v úrovni chodníku
obytná zóna 30

stálá parkovací místa
3+2

2
extenzivní trvalkový záhon
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travnaté multifunkční hřiště
KLUBOVNA
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LEGENDA
zelené plochy
- veřejně přístupné,
parkově upravené,
reálně prostupné

zelené plochy
- oplocené, soukromé

38%

využití kapacity HPP funkční
plochy dle platného ÚP

Smíšená plocha vymezuje hlavně předprostor
hřbitova (dnes vlastně křižovatku).
Protože chceme hřbitovu poskytnout důstojný
vstup, zpevněné plochy narůstají, ačkoli rušíme
jednu silnici.
plocha zeleně: požadovaná navrhovaná
1652 m2
1680 m2

2. KOLO
soutěž Na Pláni

45%

využití kapacity HPP funkční
plochy dle platného ÚP

Plocha vymezuje část oplocených pozemků
chátrající prázdné školky.
Zastavěná plocha se zvyšuje o plochu ŘD
(z 14% na 24% funkční plochy).
Zpevněné plochy narůstají, protože navrhujeme
průchod mezi rodinnými domy a školkou.
plocha zeleně: požadovaná navrhovaná
1080 m2
2179 m2

6%

využití kapacity HPP funkční
plochy dle platného ÚP

Zeleň sice celkově ubývá, ale je to způsobeno
stavbou klubovny a doplněním chodníků
podél parku. Navíc navrhované zelené plochy
jsou kvalitnější - prostupné a využitelné.
plocha zeleně: požadovaná navrhovaná
1190 m2
2426 m2

24%

využití kapacity HPP fční plochy
(omezeno na řešené území)
při použití koeficientu D

Návrh se snaží nahradit stávající zelené plochy
kvalitnějšími - více parkově upravených,
méně volných ploch bez reálného využití.
Zastavěná plocha narůstá o 4 bytové domy.
Jen mírně se mění podíl zpevněných ploch, kvůli
doplnění chodníků a průchodu podél školky.
plocha zeleně: požadovaná navrhovaná
4551 m2
6562 m2

zelené plochy "pohledové"
- záhony, zbytkové plochy,
plochy reálně nepřístupné
nebo nevyužitelné
zastavěné plochy
zpevněné plochy
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