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analýza a definice problémů v území:

I. terénní a hydrogeologické problémy:

hranice řešeného území

I.1 svahovité území v převážné většině řešeného území (výškový rozdíl v řeš. území cca 25m)
- koncept řešení a výstavbu nutno přizpůsobit

I.2
I.3

I.4

I.5

erozní rýha procházející lokalitou
- nutno respektovat její funkci v území (odvod dešťových vod) a navrhnout vhodnou formu
průchodu přes řešené území v souladu s IG posouzením

I.6

podmáčený terén, malá přirozená vodní nádrž
- nejnižší místo lokality - nutno respektovat pro zachycení (retenci) dešťových vod

II. zátěž území stávající infrastrukturou:

II.1
II.2
II.3
II.4

III. dopravní, prostorové a další problémy v území:

III.1

III.2

III.3

III.4

III.5

III.6

III.7

otevřená vodní nádrž v přírodní podobě - uměle vytvořená
- otázka jejího využití ve vztahu k trase případné otevřené venkovní rýhy; z hlediska
vodohospodářského a hydrogeologického ji lze zrušit

1. zástavbou v území bude zrušena celistvá přírodní zatravněná plocha (pastvina), jejíž
vegetace a povrchové vrstvy dílčím způsobem absorbují dešťové povrchové vody - bude
nutno návrhem odpovídajícího systému odvodu vod (dešť. kanalizace) nahradit

2. prakticky celé řešené území není vhodné z hydrogeologického hlediska  pro zasakování
povrchových vod (na základě IG posouzení) - nutno vytvořit celkový odpovídající systém
odvodu dešťových vod s použitím retenčních ploch

nepříhodný sklon (příliš svažitý terén) pro umístění veřejného koridoru (komunikace) pro
dopravní propojení řešeného území v severovýhodní části

nadzemní vedení VN 22 kV
- pro využití území nutno přeložit (etapově nejprve severojižní větev)

nadzemní vedení trasy NN
- doporučuje se přeložit v rámci nové trasy v navrhovaném uličním veřejném koridoru

trasy vodovodu v území
- pro využití lokality nutno stávající rovody přeložit - nové trasování v rámci veřejného uličního
koridoru; zachování tlakové stanice v západní hraně řešeného území

trasa VTL plynu
- nutno respektovat včetně ochranného pásma
- možno využít pro napojení lokality - realizace regulační stanice

řešení dopravního napojení v jihozápadní části řešeného území
- v porovnání dvou možných tras je napojení v severnější ulici méně vhodné (kapacitně i
prostorově), vhodnější napojovací bod je přes městký pozemek 2257/19 do přímého koridoru
Košíkářské ulice navazujícího na hlavní ulici Dolní Paseky

předpokládaný vznik slepých dopravních napojovacích větví parcel pro zástavbu RD plynoucí
z nemožnosti dopravního zaokruhování komunikací - důvodem je kopcovitý svažitý terén;
větve navrhnout slepé pouze ve smyslu dopravní obsluhy s možností otáčení vozidel  - pro
pěší ponechat průchodnost celým územím i přes konce slepých větví

problematické uspořádání území (drodnější parcelay zahrádek) z hlediska majetkoprávních
vztahů a dopravního napojení v severní části území - cílem je prokázat územní možnost
realizace zástavby v měřítku rodinné výstavby; území je tak možno využít postupně etapovitě

- otázka četnosti a vhodnosti napojení zástavby ve východní hraně z ulice Na Pařeničkách
- problém propojení ulice Na Pařeničkách a ulice Košíkářská v trase dle ÚPn
- problém propojení případného uličního koridoru pro větev zástavby nad bytovým objektem
 - problémy mohou být navrhovány k řešení variantně v závislosti na vlastnických

vztazích
problém účelnosti zapojení koridoru prodloužené ulice Javorové do celkového návrhu řešení
lokality s určením pro zástavbu
- vzhledem k možné nízké intenzitě využití dotčeného území a terénním podmínkám se jeví

realizace tohoto koridoru jako neúčelná

problémové využití plochy (zařazena v ÚPn jako zastavitelná)
- v současné době s výraznou vzrostlou zelení; problematičtější dopravní napojení z větve
ulice Košíkářské;  - využití v pozdější etapě zástavby v lokalitě s ponecháním možnosti využití
pro zástavbu RD

výhodnost majetkoprávní celistvosti hlavní části území - vlastníkem je jeden subjekt
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