ÚZEMNÍ STUDIE – KARLOVY VARY /STARÁ ROLE/
JABLOŇOVÁ ul.
Zadání a účel studie:
Značná část lokality je v majetku města, je jen částečně zastavěná a je využívaná jen dočasně.
Vzhledem k tomu, že podmínky v území nejsou jednoznačné, bylo nutné posoudit širší vztahy
v území, vyřešit dopravní napojení a napojení na inženýrské sítě. Proto bylo přistoupeno ke
zpracování podrobnější územně plánovací dokumentace, která dotčenou lokalitu prověřila jak
z hlediska možnosti zástavby, tak napojení na komunikační síť a stanoví závazné regulační podmínky
pro zástavbu. Součástí studie je také návrh dělení pozemků.
Z hlediska širších vztahů je také zapotřebí zvážit doplnění vybavenosti v území v souvislosti
s plánovanou bytovou výstavbou. Studie byla zpracována ve dvou variantách: s trasou obchvatu
v řešeném území a bez trasy obchvatu v území .
Návrh řešení území:
Studie zpracovává dvě zásadní varianty řešení – variantu bez obchvatu / A / a variantu
s respektováním trasy navrženého obchvatu / B /.
Varianta bez obchvatu / A / je dále zpracována ve dvou alternativách:
A1 – řešení bez stávajících garáží, s navrženým parkovacím domem jako jejich
náhradou, a
A2 – řešení s ponecháním části garáží v jižním úseku.
Základem koncepce ve všech variantách je záměr vytvoření nové přístupové páteřní komunikace
do území z Vančurovy ulice, jako zásadní dopravní komunikace pro technická a zásobovací vozidla
obsluhující nové funkce v území a ponechání Jabloňové ulice jako komunikace pro místní a osobní
dopravu.
Nová přístupová komunikace z Vančurovy ulice je vedena souběžně s biokoridorem č. 5 a
respektuje jeho ochranné pásmo / 10 m od osy potoka na obě strany / s tím, že niveleta nové
komunikace je budována v úrovní stávající cesty. V tělese komunikace budou uloženy nové
inženýrské sítě. Toto řešení je stejné pro obě varianty studie.
Dále bylo záměrem doplnit chybějící občanskou vybavenost v území s ohledem na
předpokládanou novou bytovou výstavbu v širším přilehlém území Staré Role.
Regulační podmínky výstavby:
Funkční využití území: území drobné výroby a služeb, částečně plochy dopravní,
jedná se o území rozvojové.
Celková výměra řešeného území: cca 3,5 ha.

Podle Vyhlášky o závazných částech územního plánu č. 1/2000, v jejím platném znění, jsou
stanoveny pro rozvojové plochy závazné limity pro zástavbu pozemků takto: % zástavba pozemku=
80%, ozelenění pozemku = 20%, maximální podlažnost = 4, koeficient podlažní plochy = 2,4 pro Vd.
Na základě závěrů odborného geologického posudku a stávajících geologických poměrech území
však navrhujeme zastavění plošného charakteru o 2. podlažích.
Hranice nově navrhované páteřní komunikace bude respektovat ochranné pásmo biokoridoru =
10 m od osy vodoteče.
U všech variant činí plocha zástavby cca 60% pozemků, ozelenění pak 30%.

nové řešení křižovatky na Vančurově ulici

