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B. VÝKRESOVÁ ČÁST 

 

Výkresová část návrhu projektu regenerace obsahuje tyto výkresy: 

B1. URBANISTICKÁ STUDIE 

Urbanistická studie je zpracována v podrobnosti hlavního výkresu regulačního plánu, tj. 

zobrazuje stávající i navrhované funkční vyu�ití území i budov, vč. objemu navrhovaných 

budov, návrhy na demolice i dostavby, návrhy vozidlových komunikací, chodníků, veřejných 

ploch a prostranství, parkovi�ť, rozmístění hři�ť, vedení hlavních pě�ích i cyklistických tras � 

vč. organizace těchto ploch a vzájemných vazeb. 

Urbanistická studie by mohla být výchozím podkladem pro regulační plán. 

 

B1.a URBANISTICKÁ STUDIE � VARIANTY GARÁ�OVÁNÍ 

V tomto výkrese jsou rozpracovány varianty gará�ování v sídli�ti Předmostí: 

- dvě varianty podzemních i boxových gará�í v ulici Milady Horákové 

- varianta dvoupodla�ních boxových gará�í v lokalitě Hranická � sever. 

Otázku variant způsobů gará�ování ponecháváme v urbanistické studii otevřenou. Investory 

budou různé právnické nebo fyzické osoby, které se mohou rozhodnou pro nejvhodněj�í 

způsob. 

 

B1.b NAVRHOVANÉ ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU MĚSTA VYPLÝVAJÍCÍ Z ŘE�ENÍ  

         URABNISTICKÉ STUDIE 

Podkladem výkresu je výřez z hlavního výkres územního plánu města. Na průsvitce pak jsou 

zobrazeny změny a úpravy, které bude třeba provést. 

 

B2. SOUHRNNÉ ŘE�ENÍ ÚPRAV ZAŘAZENÝCH DO PROJEKTU REGENERACE 

Ve výkrese jsou zvlá�tě vyznačeny úpravy, na které se vztahují dotace dle nařízení vlády  

č. 494/2000 Sb. a na které je v ekonomické části podrobněji proveden odhad nákladů. 

Jde o schematické znázornění úprav, které nenahrazuje dokumentaci k územnímu 

řízení nebo stavebnímu povolení. 
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B3. VÝKRES ETAPIZACE � POSTUPU PRACÍ 

Ve výkrese jsou vyznačeny hranice jednotlivých realizačních etap od r. 2004 do r. 2014 a 

jejich členění na úpravy � v souladu s podrobněj�ím odhadem nákladů v ekonomické části C. 

 

B4. MOTIVAČNÍ SKICI, PŘÍKLADY ŘE�ENÍ 

Jsou zpracovány formou tabulek, obsahují náměty na mo�ná ře�ení, příklady realizací 

obdobných úprav a jsou řazeny takto: 

B4/1 � Pohled do centra sídli�tě 

B4/2 � Pohled do �náměstí� 

B4/3 � Řez centrálním prostorem sídli�tě 

B4/4 � Příklady realizací úprav zpevněných ploch 

B4/5 � Příklady realizací dla�eb 

B4/6 � Příklady realizací úprav veřejných prostranství z Ostravy 

B4/7 � Úpravy v okolí �bludného balvanu� 

B4/8 � Dětské hři�tě u stadionu 

B4/9 � Příklad přírodní opěrné zdi 

B4/10, 11 � �Přírodní� mobiliář dětských hři�ť vhodný do prostoru �Hradisko� 

B4/12 � Příklad stanovi�tě kontejneru z Havířova � �umbarku 

B4/13 � Ukázka realizace stanovi�tě kontejneru v Havířově � �umbarku 

B4/14 � Příklady ozelenění velkoplo�ných parkovi�ť 

B4/15 � Příklady �předzahrádek� 

B4/16 a 17 � Námět na barevné ře�ení panelového domu, úpravy tech. objektu. 

 




