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LESPROJEKT KRNOV, S.R.O.

1. Textová část

,,Úpravy ulice Žižkova a okolí“

Úvodní údaje

•

stávající počet přechodů pro chodce nebude navyšován, připouští se jejich jiné rozmístění
(bude-li prokázáno vhodnější umístění na frekventovanějších místech) a v případě potřeby lze
zřídit nad rámec stávajícího počtu přechodů nové místo pro přecházení (bez nasvětlení);

Akce : ,,Úpravy ulice Žižkova a okolí“
Katastrální území : Opavské předměstí (674630)

•

bude přednostně prověřena potřeba zřízení přechodu (alt. nového místa pro přecházení) v místě
poblíž jídelny ZŠ;
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•

jejich úprava);
•
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stávající parametry chodníků a zelených pásů po obou stranách ul. Žižkova budou zachovány –
bude navržena pouze rekonstrukce chodníků, případně úpravy související se zřízením
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bude zachováno a respektováno umístění stávajících sjezdů k nemovitostem (bude navržena
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přechodů, snížením obrub apod.
•

povrch chodníků bude navržen ze zámkové dlažby (např. Holland 200x100x60 mm, přírodní);

•

u komunikace bude zachován stávající počet dešťových vpustí, bude navržena výměna mříží za
plastové.

•

bude navržena rekonstrukce stávající komunikace na pozemku parc.č. 1362 pokračující dále ke

školnímu hřišti (od ul. Žižkova až po bránu);
Zdůvodnění potřeby studie:

•

bude řešen chodník k bytovému domu Vaškova 21 - objekt parc.č. 1289 (od napojení na ul.

Žižkovu k bytovému domu);
Studie byla vypracována na základě požadavku investora, řešit špatný technický stav vozovky
ulice Žižkova, chodníků a přilehlých komunikací pro pěší. Součástí studie je i návrh zpevněných ploch,
které by měli zlepšit možnosti parkování v dané lokalitě.
Studie vymezuje rozsah nutných oprav stávající místní komunikace (ulice Žižkova), stávajících
zpevněných plocha a komunikací pro pěší, včetně oprav zpevněných ploch pro kontejnery. Studie se
rovněž zabývá výstavbou zpevněných ploch z vegetačních dílců určených pro parkování osobních
vozidel před bytovými domy.

•

budou řešeny chodníky před bytovým domem Žižkova 32 (objekty parc. č. 1133, 1134 a 1135;

stávající chodníky parc.č. 3083);
•

budou řešeny přístupy k činžovním domům na ul. Žižkova (případně vjezdy);

•

budou prověřeny všechny stávající plochy mezi činžovními domy na ul. Žižkova a Vaškova

(včetně prostoru u garáží) v řešeném území, na nichž jsou odstavovány automobily na travnaté ploše;
v plochách mezi domy a u garáží bude navrženo umístění zpevněných ploch pro parkování automobilů
bydlících obyvatel (s ohledem na splnění požadavků na odvádění dešťových vod budou tyto zpevněné

Požadavky zadavatele:
•

bude navržena rekonstrukce vozovky ul. Žižkova, a to se zohledněním návaznosti na plánované
parkoviště před zdravotnickým střediskem, které je součástí DÚR s názvem „Předprostor a
okolí školních budov ZŠ Žižkova v Krnově“ (zpracované firmou d21 architekti s.r.o., Ostrava,
Ing. Radimem Čechem, v 02/2015)

•

v místech křižovatek ve styku s chodníky pro pěší budou navrženy snížené obruby;

•

bude prověřena vhodnost a bezpečnost umístění stávajících přechodů pro chodce;

plochy navrženy ze zatravňovacích tvárnic), totéž v prostoru garáží – návrh bude vycházet z prověření
stávajícího režimu odstavování os. automobilů na vyježděných nebo částečně zpevněných plochách;
•

bude prověřena možnost a také účelnost navržení zpevněné plochy pro příležitostné odstavení

automobilu na konci ul.Žižkova – u zadního vchodu do MŠ (případně řešení podélného stání).
• bude navrženo rozšíření stávající plochy pro kontejnery před zadním vjezdem do MŠ (na konci
ul. Žižkova) – parametry rozšíření plochy budou dohodnuty ve spolupráci s odborem ŽP

•

budou respektovány všechny stávající zpevněné plochy s kontejnery na třídění a na směsný

TNV 75 9011 - Hospodaření se srážkovými vodami

odpad (případně bude navržena jejich úprava – v dohodě s odborem ŽP);
• bude navrženo dobudování zpevněných ploch na kontejnery v místech, kde nyní stojí volně na
terénu (bude konzultováno s odborem ŽP).
•

bude prověřena nezbytnost ponechání zpevněné plochy před bytovým domem Žižkova 21 (na
pozemku parc.č. 1362), případně jejího nového využití nebo bude navržena její asanace a
přičlenění k plochám zeleně;

•

kromě úprav a řešení nových zpevněných ploch budou navrženy i nezbytné související úpravy
veřejného prostranství (např. návrhy úprav zelených ploch přímo souvisejících s úpravami
komunikací, případně formou námětů také doporučení na další úpravy ploch kolem bytových

A - Hodnocení stávajícího stavu
Rozsah území
Kromě celého uličního prostoru ul. Žižkova (od křižovatky s ul. 9. května a po zadní vjezd
k MŠ) zahrnuje řešené území také navazující plochy bytových domů přiléhající k severnímu okraji ul.
Žižkova, navazující plochu bytových domů v ul. Vaškova přiléhající rovněž k severnímu okraji ul.
Žižkova a navazující plochy severně od ul. Vaškova, včetně prostoru neoplocených garáží.
Celá zájmová oblast se nachází v zastavěné části města Krnov. Jedná se o severní část většího
sídelního celku – tj. Sídliště Pod Cvilínem.

domů - zeleň, doplnění mobiliáře apod.);
•

přibližný propočet nákladů rozdělený na tyto části:

a) na realizaci úprav týkajících se přímo uličního prostoru ul.Žižkova (komunikace a chodníky
podél ní + úpravy všech sjezdů a chodníků k nemovitostem, včetně chodníku k hřišti +
zpevněné plochy pro kontejnery);
b) na realizace zpevněných ploch pro parkování mezi bytovými domy (ze zatravňovacích
tvárnic)
Podklady :
Katastrální mapa DKM
Přehledná mapa 1 : 10 000
Polohopis a výškopis zájmové oblasti
Fotodokumentace
Venkovní pochůzka v lokalitě předmětu studie

ČSN 73 6110 : Z1- Projektování místních komunikací
ČSN 73 6056 : 2011 - Odstavné a parkovací plochy silničních vozidel
ČSN 73 6102 - Projektování křižovatek na pozemních komunikacích.
TP - 65 Zásady pro dopravní značení na pozemních komunikacích
Zákon č. 361/2000 Sb. O provozu na pozemních komunikacích v platném znění
ČSN 75 9010 - Vsakovací zařízení srážkových vodovodní

Obr. č.1 – Vymezení zájmové oblasti

asfaltovým a částečně betonovým krytem z dlažby. Technický stav chodníků je nevyhovující a v

K.ú. Opavské předměstí ( 674630)
číslo parcely

vlastník

druh pozemku

1368/12

Město Krnov, Hlavní náměstí 96/1, Pod Bezručovým
vrchem, 79401 Krnov

Ostatní plocha

1286

Město Krnov, Hlavní náměstí 96/1, Pod Bezručovým
vrchem, 79401 Krnov

Ostatní plocha

1362

Město Krnov, Hlavní náměstí 96/1, Pod Bezručovým
vrchem, 79401 Krnov

Ostatní plocha

1364/2

Město Krnov, Hlavní náměstí 96/1, Pod Bezručovým
vrchem, 79401 Krnov

Ostatní plocha

1361

Město Krnov, Hlavní náměstí 96/1, Pod Bezručovým
vrchem, 79401 Krnov

Ostatní plocha

1358

Město Krnov, Hlavní náměstí 96/1, Pod Bezručovým
vrchem, 79401 Krnov

Ostatní plocha

1302

Město Krnov, Hlavní náměstí 96/1, Pod Bezručovým
vrchem, 79401 Krnov

Ostatní plocha

1308

Město Krnov, Hlavní náměstí 96/1, Pod Bezručovým
vrchem, 79401 Krnov

Ostatní plocha

1307

Město Krnov, Hlavní náměstí 96/1, Pod Bezručovým
vrchem, 79401 Krnov

Ostatní plocha

1353/1

Město Krnov, Hlavní náměstí 96/1, Pod Bezručovým
vrchem, 79401 Krnov

Ostatní plocha

1353/1

Město Krnov, Hlavní náměstí 96/1, Pod Bezručovým
vrchem, 79401 Krnov

Ostatní plocha

3083

Město Krnov, Hlavní náměstí 96/1, Pod Bezručovým
vrchem, 79401 Krnov

Ostatní plocha

1294/1

Město Krnov, Hlavní náměstí 96/1, Pod Bezručovým
vrchem, 79401 Krnov

Zastavěná plocha a nádvoří

1293/1

Město Krnov, Hlavní náměstí 96/1, Pod Bezručovým
vrchem, 79401 Krnov

Zastavěná plocha a nádvoří

1368/1

Město Krnov, Hlavní náměstí 96/1, Pod Bezručovým
vrchem, 79401 Krnov

Ostatní plocha

některých místech úplně chybí bezbarierové prvky.
Do oblasti zájmu je zahrnuta i ulice Vaškova která se napojuje na ulici Žižkova. Povrch ulice
Vaškova je rovněž tvořen z asfaltobetonového krytu. Pochůzkou na místě po ulici Vaškova byly
zjištěny rovněž poruchy krytu dle TP 82 – a to především ztráta mikrotextury, místní poklesy a plošná
deformace vozovky.
Na ulici Vaškova se napojují stávající dlážděné, respektive chodníky s asfaltovým krytem
jejichž technický stav je rovněž nevyhovující.
V prostorech před bytovými domy, na pravé straně ulice Žižkova a v prostorech před bytovými
domy podél ulice Vaškova, vznikly svévolně štěrkové plochy sloužící obyvatelům k parkování. Jelikož
k zřízení jednotlivých štěrkových ploch došlo svévolně z vlastní iniciativy obyvatel postrádají tyto
plochy jakýkoliv koncept a jsou zdrojem tzv. chaotického parkování.
V rámci pochůzky v zájmové oblasti byly prověřeny i stávající kontejnerová stání, jejichž stav
byl opět shledán nevyhovujícím. Ve většině případů chybí jakýkoliv přístřešek, případně zpevněná
plocha.

B - Návrh možností řešení
Nejvhodnějším řešením nevyhovujícího technického stavu ulice Žižkova, včetně uličního
prostoru, přilehlých chodníků, plocha pro kontejnery je jejich celková rekonstrukce. Vzhledem k
předpokládané finanční náročnosti lze opravy rozdělit do dvou fází, neboli etap.

I. Etapa – oprava uličního prostoru ulice Žižkova, včetně pravostranného a levostranného
chodníku podél této ulice. V rámci etapy č. 1 bude opraven stávající asfaltový kryt ulice Žižkova.
Asfaltový kryt bude vyfrézován a nahrazen krytem novým – ACO 11 a ACP 16+. V dalších stupních

Současný stav
Stávající stav ulice Žižkova a přilehlého uličního prostoru je nevyhovující. V celé délce ulice
(tj. od křižovatky s ulicí 9. května, až po konec u mateřské školky) se vyskytují poruchy asfaltového
krytu. Pochůzkou na místě byly zjištěny poruchy dle TP 82 – Katalog poruch netuhých vozovek a to
především – ztráta mikrotextury, místní poklesy, plošná deformace vozovky a trhliny.
Ulice Žižkova je v celé své délce oboustranně lemována chodníkem. Pravostranný i levostranný
chodník je od vlastního tělesa ulice oddělen zeleným pásem. Stávající kryt chodníků, je tvořen částečně

projektové dokumentace doporučujeme uskutečnit průzkumné práce a to jak na stanovení skutečných
stávajících konstrukčních vrstev komunikace, tak i na stanovení únosnosti podloží. V případě zjištění
nízké únosnosti, bude návrh konstrukce vozovky upraven.
V rámci opravy komunikace budou vyměněny i stávající silniční obrubníky lemující ulici
Žižkova. Stávající obruby budou vytrhány a nahrazeny obrubami novými – Silniční betonový obrubník
1000/250/150 mm, do betonového lože s boční opěrou z betonu dle ČSN EN 206-1 C 12/15. Dále
budou vyměněny stávající litinové poklopy uličních vpustí a nahrazeny poklopy novými plastovými.

Vzhledem k nutnosti zklidňování dopravy, jsou rovněž navrženy úpravy stávajících křižovatek
a přechodů pro chodce tak, aby byla zvýšena bezpečnost osob pohybujících se v jejich prostoru.

místě přechodu a míst pro přecházení přes komunikaci musí být provedeny šikmou rampou ve sklonu
max. 12,5 %. Stejný sklon musí mít i šikmé plochy, navazující na nástup d do stran. Nástupy se

Úprava stávajícího přechod pro chodce – stávající délka přechodu bude upravena tak, že

provádějí v celé šířce značeného přechodu, nejméně však v šířce 1 500 mm. Jako přirozená linie bude

nástupní plochy přechodu budou vyloženy směrem do komunikace, max. délka přechodu bude tedy 5,5

sloužit záhonový obrubník na rozhraní chodníku a trávníku, převýšený na výšku 70 mm.Tato přirozená

m (tzn. délky odpovídající dvěma jízdním pruhům o šířce 2,75 m) a šířka 4,0 m. Přechod pro chodce

linie bude přerušena na vjezdech , kde bude převýšení přerušeno max. na délku 8 m, s výjimkou

bude řádně označen dopravními značkami ( 2x IP 6 a 2x A6 a). Přechod bude oboustranně nasvětlen.

případů, kde vjezdy sousedních nemovitostí na sebe navazují a přerušení tuto délku překračuje. V

Křižovatka ul. Žižkova – ul. Hálkova – křižovatka byla posouzena rozhledovými trojúhelníky,

tomto případě bude přirozená vodící linie doplněna linií umělou ve formě betonové dlažby s

na základě zjištěných skutečností byly v prostoru křižovatky zřízeny vysazené travnaté plochy,

podélnými žlábky, která musí splňovat požadavky NV 163/2002 a TN TZÚS 12.03.06 .

znemožňující parkování podél ulice Žižkova. Díky znemožnění parkování dojde ke zlepšení

Samostatné vjezdy přes chodník budou mít převýšení obrubníku 0.02m . Toto

rozhledových poměrů na křižovatce.
Křižovatka ul. Žižkova – ul. Praskova – prostor křižovatky je rovněž upraven tak, aby se
zlepšili rozhledové poměry na křižovatce. Vysazené zelené plochy zabrání parkování osobních
automobilů v prostoru křižovatky a tím zlepší rozhledové poměry.
Parkování podél ulice Žižkova – prostor pro podélné parkování na ulici Žižkova bude vyznačen
vodorovným dopravním značení (pouze přerušovanou čarou, jednotlivé stání nebudou vyznačeny). Na

místo budou

vybaveno varovným pásem z reliefní slepecké dlažby v kontrastní červené barvě v š. 400 m , které
budou zasahovat do rampového úseku, až do místa ,kde převýšení obrubníku dosáhne 80 mm. Rampy
které budou provedeny přes celou šířku chodníku , budou mít maximální podélný sklon 12.5 %.
Stání pro kontejnery – všechny stání podél ulice Žižkova budou předlážděny a budou zde
vybudovány nové přístřešky (dřevěné nebo kovové – o bližší specifikaci bude rozhodnuto ve
spolupráci se zástupci investora v dalších stupních PD).

konci ulice Žižkova bude zřízeno nové podélné stání rozšířením uličního prostoru. Předpokládá se
vznik 6 nových parkovacích stání. V rámci výstavby budou posunuty sloupy VO.

Odvodnění

Návrh stavebních úprav ulice Žižkova a jejího uličního prostoru, v maximální možné míře
zachovává prostorové rozvržení. Směrové a výškové vedení bude ponecháno stávající (maximální
navýšení nivelety komunikace – 50 mm). V návrhu jsou respektovány veškeré bezbariérové požadavky
na stavby. Bude dodržena vyhláška 398/2009 o obecných technických požadavcích zabezpečujících
bezbariérové užívání staveb. Návrh odpovídá „Požadavkům na stavby pozemních komunikací a
veřejného prostranství“ uvedených v § 4.
Chodníky, nástupiště veřejné dopravy, úrovňové i mimoúrovňové přechody, chodníky v sadech i
parcích a ostatní pochozí plochy musí umožňovat samostatný, bezpečný, snadný a plynulý pohyb osobám s omezenou schopností pohybu nebo orientace a jejich míjení s ostatními chodci. Dále stavba
bude vyhovovat zejména následujícím požadavkům přílohy č. 2. Komunikace pro chodce musí mít
celkovou šířku nejméně 1500 mm, včetně bezpečnostních odstupů. Komunikace pro chodce bude mít
podélný sklon nejvýše v poměru 1:12 (8,33%) a příčný sklon nejvýše v poměru 1:50 (2,0%). Snížený
obrubník s výškou menší než 80 mm nad pojížděným pásem nebo s příčným sklonem menším než
1:2,5 (40,0 %) bude opatřen varovným pásem.
Přechod pro chodce musí mít snížený obrubník na výškový rozdíl maximálně 20 mm oproti vozovce a
musí být opatřen signálními pásy, spojujícími varovný pásy s vodícími liniemi. Nástupy na chodník v

Chodníky – příčným a podélným spádem na okolní terén, kde zasáknou.
Komunikace – pomocí stávajících uličních vpustí
II. Etapa – oprava ulice Vaškova, jejího okolí a prostoru v okolí bytových domů. V rámci
oprav ulice Vaškova bude vyfrézován stávající asfaltový povrch a nahrazen povrchem novým - ACO
11 a ACP 16+. Komunikace nebude ohraničena obrubníky.
Stávající chodníkové plochy (komunikace pro pěší a zpevněné manipulační plochy kolem
jednotlivých bytových domů) budou předlážděny. V rámci oprav se počítá i s výměnou veškerých
chodníkových obrub 1000/250/100 do betonového lože dle ČSN EN 206-1 C 12/15.
V rámci oprav stávajících ploch budou zřízeny přístupové komunikace k hromadným garážím,
s krytem z ACO 11. Dále je navrženo zatravnění, některých stávajících štěrkový ploch.
Parkovací stání – v současné době dochází k tzv. chaotickému parkování, na štěrkových
plochách kolem bytových domů. V rámci stavby budou tyto plochy zpevněny betonovým
zatravňovacími bloky. Jednotlivé plochy budou vybudovány na stávajících místech štěrkových ploch
tak, aby se v co možná největší možné míře vyhovělo obyvatelům bytových domů, kteří jsou na těchto

místech již zvyklí parkovat. Plochy budou ohraničeny betonovým silničním obrubníkem 1000/250/150,
do betonového lože dle ČSN EN 206-1 C12/15.

Plocha odpovídající parkovacím stáním byla stanovena dle ČSN 73 6056,

C - Skladba konstrukcí
Skladba konstrukcí dle katalogu vozovek obsaženém v TP 170
Předpokládaná skladba konstrukcí kontejnerových stání a vjezdů k nemovitostem:

- minimální počet parkovacích stání:

N = O0 x kp + P0 x ka x kp
kp - 1,25
ka – 1,00
157 = (25*5*1)*12

Míra hutnění vrstvy
Dlažba betonová zámková ..............................................tl. 80 mm
Vrstva z ŠP nebo drti fr. 0-4 ............................................tl. 40 mm
Podsyp ze štěrkodrti ( ŠDB 0/63.GN.ČSN 736126)...........tl. 150 mm
Konstrukce celkem : .........................................................tl. 270 mm

50 MPa
30 MPa
30 MPa (Plá

Předpokládaná skladba konstrukcí chodníků:

5*1

- minimální počet parkovacích stání:

Míra hutnění vrstvy
Dlažba betonová zámková ..............................................tl. 60 mm
Vrstva z ŠP nebo drti fr. 0-4 ............................................tl. 40 mm
Podsyp ze štěrkodrti ( ŠDB 0/63.GN.ČSN 736126)...........tl. 150 mm
Konstrukce celkem : .........................................................tl. 250 mm

50 MPa
30 MPa
30 MPa (Pláň)

Předpokládaná skladba konstrukcí zpevněných ploch určených pro parkování:

N = O0 x kp + P0 x ka x kp
kp - 1,25
ka – 1,00

Míra hutnění vrstvy
Dlažba betonová distanční (zatravňovací) ……...............tl. 80 mm
Vrstva z ŠP nebo drti fr. 0-4….........................................tl. 40 mm
Podsyp ze štěrkodrti ( ŠDB 0/63.GN.ČSN 736126) ........ tl. 200 mm
Konstrukce celkem : ........................................................tl. 320 mm

70 MPa
30 MPa (Pláň)

313 = (25*5*2)*1,25*1
Předpokládaná skladba konstrukcí komunikací:
Vzhledem k prostorovým možnostem v okolí jednotlivých bytových domů a vzhledem ke snaze
zachovat co možná největší zelený ráz lokality, bylo zvoleno vydláždění zpevněných ploch
odpovídající ploše 133 parkovacích stání.

Možnosti odvodnění ploch
Zpevněné plochy určené k parkování, budou systémem podélných a příčných spádů odvodněny
na okolní terén, kde zasáknou. Ke zvýšení efektu zasakování, budou zpevněné plochy ze
zatravňovacích betonových dlaždic.
Komunikace a zpevněné chodníkové plochy, budou rovněž odvodněny na okolní terén.

Míra hutnění vrstvy
ACO 11.............................. .................................................................tl. 40 mm
ACP 16+..............................................................................................tl. 70 mm
100 MPa
Pomístné vyrovnání nerovností ACO 16 + (průměrná tl. 60).............tl. 60 mm
70 MPa
Konstrukce celkem : ............................................................................tl. 170 mm

Ostatní práce :

D - Propočet nákladů
Etapa I (cena v tabulce je uvedena bez DPH):

PD ve stupních DÚR , DSP , DPPS

155 000,-

Ostatní práce celkem bez DPH:
Celkem včetně 21% DPH

155 000,187 550,-

množství

jednotka

cena Kč za jednotku

celkem

Komunikace

3088

m2

2500

7720000

Stavební úpravy chodníků a
zpevněných ploch

1556

m2

2000

3112000

CELKOVÉ PŘEDPOKLÁDANÉ NÁKLADY NA STAVBU (bez DPH) …............25 340 600 .- Kč

386

m

350

135100

CELKOVÉ PŘEDPOKLÁDANÉ NÁKLADY NA STAVBU (s DPH 21%) …........30 662 126 .- Kč

Zatravnění

365

m2

100

36500

Ochrana sítí

1

soubor

150000

150000

Veřejné osvětlení

1

soubor

85000

85000

Oprava odvodnění

1

soubor

95000

95000

Celkem bez DPH

11333600

Pruhy dopravního značení

E - Závěr
Závěr
Navržené řešení stavebních úprav zájmové lokality, jsou přínosné pro zlepšení provozu a

− DPH (21%) - 2 380 056.- Kč

bezpečnosti pohybu chodců i vozidel v rámci ulice Žižkova a přilehlých prostor. Návrh přinese

− Celkem s DPH – 13 713 656.- Kč

zároveň i zlepšení parkovacích podmínek pro veřejnost a obyvatele bytových domů v zájmové lokalitě.
Technické řešení povrchových úprav bylo zvoleno s ohledem na ekonomickou stránku s využitím

Ostatní práce :

stávajících systémů odvodnění a šetrné hospodaření s dešťovou vodou.
PD ve stupních DÚR , DSP , DPPS

195 000,-

Ostatní práce celkem bez DPH:
Celkem včetně 21% DPH

195 000,235 950,-

Finální řešení je třeba upravit v návaznosti na stanoviska provozovatelů dotčených
inženýrských sítí a orgánů státní správy.

Etapa II (cena v tabulce je uvedena bez DPH):
množství

jednotka

cena Kč za jednotku

celkem

Komunikace

3906

m2

2500

9765000

Stavební úpravy chodníků a
zpevněných ploch

1851

m2

2000

3702000

Zatravnění

250

m2

100

25000

Ochrana sítí

1

soubor

80000

80000

Veřejné osvětlení

1

soubor

50000

50000

Oprava odvodnění

1

soubor

35000

35000

Celkem bez DPH

13657000

V Krnově 11/2015

Vypracoval : Ing. Petr Guňka
Zodpov. projektant : Ing. Petr Barandovski

− DPH (21%) - 2 380 056.- Kč
− Celkem s DPH – 13 713 656.- Kč

F – Fotodokumentace stávajícího stavu

Obr.1
(točna a stání pro kontejnery na konci ul. Žižkova)

Obr. 3
(konec ulice Vaškova)

Obr.2
(zpevněné štěrkové plochy u bytových domů č.p. 548/21 a 547/37)

Obr. 4
(ulice Vaškova)

Obr. 5
(hromadné garáže na parcele č. 1353/1)

Obr. 7
(křižovatka ulice Žižkova a Praskova)

Obr. 6
(komunikace na parcele č. 1368/1)

Obr. 8
(křižovatka ulice Žižkova a Vaškova)

Obr. 9
(přístupový chodník k bytovému domu)

Obr. 11
(štěrková plocha u bytového domu č.p. 563/13)

Obr. 10
(chodník podél ulice Žižkova)

Obr. 12
(ulice Vaškova)
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