
Zvýšený chodník, betonová zámková dlažba

LEGENDA:

Vozovka - živice

Vozovka - dlažba kombinovaná: čedičová (uprostřed) a žulová (okraje)

Betonová dlažba červená

Betonový obrubník

Betonová dlažba šedá

Plocha zeleně stav

Kamenné schodiště navržené k rekonstrukci

Mlatový povrch

Kamenná opěrná zeď

Strom stav

Svítidlo VO stav / svítidlo na fasádě domu (soukromé i VO)

Kamenné schodiště bez úprav

Chodník - žulová dlažba

Dopravní značka

Hlavní uzávěr plynu

El. skříňka

Info tabule

Hydrant

Šachta - kanalizace

Šachta

Vpusť
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Sloup betonový

Šoupě

Mezník
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vjezd omezen závorou -
esteticky nepříliš vhodné
řešení; obousměrný provoz

vyhrazená 2 parkovací stání pro hotel

vyhrazená šikmá parkovací
místa pro hotel

rekonstrukce schodiště -
rozebrání, přeložení,

rekonstrukce schodiště - rozebrání, přeložení;
na horní terase bude zachováno částečné
výškové odsazení (schody u vstupu do domu);
nahrazení zárubní zdi se zábradlím;
na zbývající ploše bude výškové odsazení
odstraněno

rozšíření stávající komunikace na 5,5 m, zajištění obousměrného
provozu - zásah do zeleně cca 1 m, nová zárubní zeď

odstranění zdi z terasových betonových bloků,
nová kamenná opěrná zeď se zábradlím;
nová plocha zeleně - trávník místo "zebry",
keřové patro, vyhovující rozhledovým poměrům

oprava stávající zárubní zdi
v původní poloze, nová omítka

dva jírovce v blízkosti sochy sv. Jana Nepomuckého bez stromové mříže -
nevhodná poloha, prováděn jednostranný ořez koruny kvůli blízkosti fasády kostela

kmen stromu není chráněn proti poškození
v těsné blízkosti parkujícími automobily,
je třeba uvolnit kořenový krček z dlažby

od vjezdu na parkoviště
po křižovatku s ulicí Libušina
jednosměrný provoz vozidel

při stavbě nové zdi zrušena malá "studánka" -
nevzhledná, zcela mimo provoz pěších; odvodnění
svedeno přímo do vpusti; zadláždění mlatové plochy

bude zachováno řešení s výškově
odsazeným provozem pěších a vozidel;

chodník - odstranění betonové zámkové dlažby,
nahrazení žulovou mozaikou, od vozovky

oddělenou žulovými obrubníky, úprava šířky chodníku

zahrazovací sloupky na konci plochy
terasy nad schody; odstranění

betonové desky, náhrada za dlažbu

nadzemní část větrací šachty barokní štoly kostela -
betonové tvárnice, rezavý poklop

doporučena výměna svítidel veřejného osvětlení

vhodný typ svítidel
veřejného osvětlení

zvýšený chodník ze žulové dlažby,
žulový obrubník, materiál lze znovu využít

velmi nekvalitní živičný povrch,
bude odstraněn

vjezd omezen závorou -
esteticky nepříliš vhodné řešení

objekt ve výstavbě, nutná koordinace (vjezd,
napojení na technickou infrastrukturu)

chodník ze žulové dlažby v úrovni s vozovkou,
žulový obrubník, materiál lze znovu využít

živičný povrch,
bude odstraněn

zvýšený živičný chodník,
bude odstraněn

žulový obrubník,
lze znovu využít

živičný povrch,
bude odstraněn

podstavec sochy sv. Jana Nepomuckého lemován žulovými obrubníky,
poškozeno, nutná rekonstrukce

poškozená zeď ze smíšeného
zdiva, nutná oprava

šikmá parkovací stání nevyznačená

vysoká zeleň
nevzhledné boxy na popelnice, odstranit

šikmá parkovací
stání nevyznačená

vhodný typ svítidel veřejného osvětlení

schodiště kostela - vyčištění a drobné
opravy kamenných stupňů

vysoká zeleň

čedičová a žulová dlažba, na okrajích maloformátová;
odstranit, žulovou dlažbu znovu použít

na nároží problematický okapní svod vyústěný
na dlažbu; řešit odvodnění střechy
podélná parkovací stání nevyznačená

výložník svítidel veřejného osvětlení, nevhodný typ
na nároží problematický okapní svod vyústěný

na dlažbu; řešit odvodnění střechy

vhodný typ svítidel
veřejného osvětlení

!

5 řadových garáží s problematickými vjezdy;
budou odstraněny, plánován nový objekt - nutná koordinace

(vjezd, napojení na technickou infrastrukturu)

na nároží problematický okapní svod vyústěný
na dlažbu; řešit odvodnění střechy

výložník svítidel veřejného osvětlení, nevhodný typ

podélná parkovací
stání nevyznačená

čedičová a žulová dlažba, na okrajích maloformátová;
odstranit, žulovou dlažbu znovu použít

výškový rozdíl mezi garážovým vjezdem
a okolní dlažbou

výškový rozdíl mezi hlavním domovním
vstupem a přístupem k trafostanici

výškový rozdíl mezi hlavním domovním vstupem
a garážovým vjezdem, kamenné zahrazovací sloupky

šikmá parkovací
stání nevyznačená

čedičová a žulová dlažba, na okrajích maloformátová;
odstranit, žulovou dlažbu znovu použít

nevzhledné boxy
na popelnice, odstranit

náhrada betonové
zámkové dlažby za žulovou

vysoká zeleň

na nároží problematický okapní svod vyústěný
na dlažbu a fragmentovaná rampa; řešit odvodnění

střechy a vydláždění rampy šikmá parkovací
stání nevyznačená

čedičová a žulová dlažba, na okrajích maloformátová;
odstranit, žulovou dlažbu znovu použít

nedávno opravená zeď, k úvaze
náhrada/obklad koruny zdi

vysoká zeleň

čedičová a žulová dlažba, na okrajích maloformátová;
odstranit, žulovou dlažbu znovu použít

doporučena výměna svítidla veřejného osvětlení

rekonstrukce schodiště -
rozebrání, přeložení,

chybějící dopravní značení

oprava stávající zárubní zdi
v původní poloze

dopravní značení
zarostlé zelení

nahrazení stávající zárubní zdi novou v odsunuté poloze
kvůli zajištění dostatečné šířky chodníku a komunikace

živičný povrch velmi nerovný, záplatovaný;
odstranění živice, úprava nerovností, změna
povrchu vozovky a chodníku na žulovou dlažbu

živičný povrch velmi nerovný, záplatovaný;
odstranění živice, úprava nerovností, změna

povrchu vozovky na žulovou dlažbu

šikmá parkovací stání nevyznačená

živičný povrch velmi nerovný, záplatovaný;
odstranění živice, úprava nerovností, změna
povrchu vozovky na žulovou dlažbu

podélná parkovací
stání nevyznačená

doporučena výměna svítidla veřejného osvětlení

na nároží problematický okapní svod vyústěný
na dlažbu; řešit odvodnění střechy
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