
OBJEKTIZACE:

SO001 - PŘÍPRAVA ÚZEMÍ

SO002 - DEMOLICE PŘÍSTŘEŠKU

SO101 - STAVEBNÍ ÚPRAVY KOMENSKÉHO ULICE

SO102 - STAVEBNÍ ÚPRAVY STUDENTSKÉHO NÁMĚSTÍ

SO301 - ODVODNĚNÍ KOMENSKÉHO ULICE

SO302 - ODVODNĚNÍ STUDENTSKÉHO NÁMĚSTÍ

SO351 - PŘÍPOJKY VODY

SO411 - PŘÍPOJKA NN

SO431 - VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ

SO701 - VODNÍ PRVEK

SO702 - MOBILIÁŘ

SO703 -  BAŠTA

SO 801 - SADOVÉ ÚPRAVY

KOORDINAČNÍ SITUAČNÍ VÝKRES M  1:250

mlat/kalený štěrk

LEGENDA STÁVAJÍCÍCH SÍTÍ

STL plynovod

sdělovací kabely

NN

VN

VOVO
kanalizace - jednotná

vodovod

chodník - betonová dlažba

kanalizace - dešťová

kabelová televize

primární topný kanál

UPC

hranice městské pamákové rezervace

sedáky

komunikace - kamenná dlažba

  90/110/100mm

 pozemky dotčené stavbou

NTL plynovod

stávající oplocení s podezdívkou

Poznámky:

1) podrobný popis mobiliáře je součástí přílohy B6 - Mobiliář

2) podrobný popis druhů povrchů je součástí přílohy B2.1 Technická zpráva

Stávající stav je zakreslen slabě černě.Světle modrou barvou jsou zakresleny katastrální

hranice.Projektované řešení je zakresleno barevně.

Zákres inženýrských sítí je pouze orientační, před započetím prací je třeba dotčená vedení

vytyčit a postupovat dle pokynů jejich správců.

hranice staveniště

uliční vpusť

HUP
PRIS

strom bez rozlišení

dopravní značka

šoupě - voda

lampa

vrata, vjezd

šachta kanalizační

katastrální hranice vnější

katastrální hranice vnitřní

LEGENDA SYMBOLŮ

šachta kanalizační - výškově upravený poklop

chodník - kamenná dlažba

      60/60/60mm

sjezdy - betonová dlažba

pochozí plocha

kamenná dlažba

reliéfní dlažba - betonová

kontrastní pás na

autobusové zastávce

obrubník silniční kamenný

obrubník záhonový

betonový/kamenný

2 řady kamenných kostek

výškové stupně-

betonové prefabrikáty

plastový obrubník zapuštěný

rozhraní dlažby

uliční vpusť

trysky vodního prvku+rozvody

LEGENDA

VO

LEGENDA NOVÝCH SÍTÍ

uliční lampa

tyčová svítidla

parková historická lampa

zastávkové svítidlo - připravit kabel

přechodová lampa

zemní svítidla

veřejné osvětlení

vodovod

elektro NN (výškové přeložení)

elektro VN(výškové přeložení)

vodorovné dopravní značení

komunikace - živice

výškové stupně

mobiliář

svahování, zatravnění

KADAŇ - STUDENTSKÉ NÁMĚSTÍ

V

K

Z

P

ZS

fontána - dlažba z lámaného kamene

komunikace - úžlabí

kamenná dlažba š.300mm

komunikace - kamenná dlažba

90/110/100mm kladena do vějíře

pochozí plocha

kamenná dlažba velkoformátová

zatravnění zátěžové

sjezdy - kamenná dlažba

SR

wifi


