Příloha č. 2
Specifikace zhodnocení a nového zhodnocení / komunikace Horňátecká –
rozšíření a posílení sítí, nová komunikace mezi objekty 5–18, cestičky a
zeleň v parku vč. parkových úprav
1.

Místní komunikace Horňátecká bude po celé délce podél stávající parcely parc. č. 273/114
rozšířena v souladu s vyhl. 501/2006 Sb. v platném znění, § 22 odst. 2, na min. 8 m mezi ploty.
Připojená část bude mít doplněn živičný povrch, aby vznikla vozovka š. 5,5 m v celém úseku od
křižovatky s Velkoveskou, a dále, dle výsledku povolovacího procesu, buď druhý zelený pruh š.
1,5 m v případě zařazení této MK do kategorie D – obytná zóna, nebo chodník se zámkovou
dlažbou š. 1,5 m, přičemž v takovém případě bude vozovka odvodněna pouze do stávajícího
zeleného pruhu š. 1 m. Předpokládá se obousměrný provoz v tomto úseku, po hranici s parc. č.
273/115. V připojeném pruhu vozovky a zeleného pruhu / chodníku budou uloženy nové
inženýrské sítě pro novostavby 4 RD.

2.

Úprava křižovatky Horňátecká – Velkoveská, dle projednání s příslušným odborem dopravy a
policií ČR a) posun pilířku s PS elektro o cca 1 m západně a smluvní zajištění malé části
pozemku parc. č. 231/25 pro poloměr připojovacího oblouku Horňátecké, b) jiné řešení, které
bude odpovídat normám

3.

Nová obousměrná větev ulice s pracovním názvem ,,K Parku“, MK, kategorie D – obytná zóna,
s úvratí, pro obsluhu novostavby 14 RD, s živičným povrchem nebo povrchem ze zámkové
dlažby, s chodníkem ze zámkové dlažby š. 1,5 m a stromořadím s minimálně 7 vzrostlými
listnatými stromy s průměrným obvodem kmene 14 cm a zeleným pruhem pro odvodnění š. 1 m a
s 3 podélnými stáními na konci ulice v sousedství plochy uvedené v bodě 5 níže. Šířka veřejného
prostranství mezi ploty bude činit 9,5 m.

4.

Pěší komunikace v parku s mlatovým povrchem š. 2 m bude navazovat na ponechanou
přístupovou cestu k domu č. p. 157. V severovýchodním cípu nového parku bude provedena
úprava tak, aby vznikl pěší průchod do parku. V prostoru veřejné zeleně budou ponechány
uložené inženýrské sítě (vodovod, splašková kanalizace, přípojka NN) k objektu č. p. 157 a obcí
bude bezúplatně zřízená služebnost.

5.

Plocha oddělené parcely mateřské školy bude ponechána v současném stavu, o jejím využití,
úpravách a oplocení bude rozhodovat obec Předboj a úpravy si bude sama realizovat,
v současnosti je zde mladý lesík.

6.

Plocha oddělené veřejné zeleně bude ponechána v současném stavu a budou na ní provedeny
následující sadovnické úpravy: (i) výsadba listnatých stromů podél cestiček, alespoň 30 ks s
průměrným obvodem kmene 14 cm, alt. lze dle dohody s obcí Předboj řešit výběrem ze stávající
zeleně, dle doporučení dendrologa, a (ii) budou zde umístěny lavičky, alespoň 5-7 ks, zajištěné
proti přemísťování.

