
 
ROZVOJOVÉ ÚZEMÍ   F1-F6



3+kk 4+kk celkem

2,3,4,5NP 2,3,4,5NP
ks 4 4 8
m2 85,2 119,2 818
m2 3,0 12
m2 88,2 119,2 830

3+kk 3+kk celkem

2,3,4,5NP 2,3,4,5NP
ks 4 4 8
m2 85,2 83,1 673
m2 3,0 12
m2 88,2 83,1 685

3+kk 4+kk 4+kk terasa terasa celkem

2,3,4,5NP 2,3,4,5NP 2,3,4,5NP 1NP 1MP
ks 4 4 4 12
m2 112,6 98,3 117,4 1 313
m2 7,6 3,0 4,3 20,4 50,4 130
m2 120,2 101,3 121,7 1 444

3+kk 3+kk 3+kk 3+kk celkem

1MP 1MP 2,3,4,5NP 2,3,4,5NP
ks 1 1 4 4 10
m2 78,3 92,2 78,3 92,2 853
m2 33,5 13,0 47
m2 111,8 105,2 78,3 92,2 899

3+kk 3+kk celkem

1MP 1MP
ks 5 5 10
m2 85,2 83,1 842
m2 3,0 15
m2 88,2 83,1 857

počet bytů celkem
plocha  bytu bez terasy 

vel ikost bytu
podlaží
počet bytů celkem
plocha  bytu bez terasy 
terasa  

terasa  
plocha  bytu s  terasou

byty v objektu F1

byty v objektu F2

byty v objektu F3

byty v objektu F4

byty v objektu F5

počet bytů celkem
plocha  bytu bez terasy 

terasa  
plocha  bytu s  terasou
vel ikost bytu
podlaží

plocha  bytu s  terasou
vel ikost bytu
podlaží

plocha  bytu s  terasou

terasa  u bytu
plocha  bytu s  terasou
vel ikost bytu
podlaží
počet bytů celkem
plocha  bytu bez terasy 
terasa  u bytu

vel ikost bytu
podlaží
počet bytů celkem
plocha  bytu bez terasy 

Rozvojové  území F1‐F6 ‐ plocha  2544 m²
F1 F2 F3 F4 F5 F6 garáž celkem

obchody a  s lužby (prodejní plocha  + plocha zázemí) m2 187 138 277 142 214 958
kanceláře  (kancelářská plocha  + plocha zázemí) m2 1 925 1 925
byty  ks 8 8 12 10 10 48

m2 818 673 1 313 853 842 4 499
m2 12 12 130 47 15 216
m2 51 51 83 52 55 292

technika, zázemí, komunikace m2 174 174 289 160 124 194 688 1 803
plocha  garáže  (včetně ramp) m2 6 142 6 142
počet garážových stání ks 180 180

plocha  bytů celkem (bez teras )
plocha  teras  celkem

plocha  sklepů celkem



Rozvojová plocha F (F1-F6) 

Plocha uzavírá blok na nároží ulic Slovanská alej a nové ulice za vozovnou. Je rozdělena do šesti 
nadzemních objektů spojených společným podzemím. Vjezdová rampa z nové ulice může obsloužit ve 
fázi výstavby (podmíněné přeložkou sítí při ulici Slovanská alej) objekty F2, F3, F4. Další objekty, tj. F1, 
F5 mohou být realizovány ve stejném čase nebo mohou tvořit další investiční etapu. Stejně tak je 
prezentována výstavba objektu F6 na místě stávající dočasné stavby. Ta může v průběhu výstavby 
sloužit jako zařízení staveniště i pro více dodavatelů z různých rozvojových ploch a může být nahrazena 
novostavbou v poslední časové etapě rozvoje plochy F. Úrovně parkingů této rozvojové plochy mohou 
být propojeny s rampami parkoviště objektu C7. Velikost rozvojových celků C a F je tak možno v 
budoucnu, bez zásahu do celkové koncepce, upřesňovat a měnit. V objektu F1-F5 jsou v nadzemních 
podlažích vzhledem k dobré orientaci pozemku situovány byty. V objektu F6 kanceláře. Na přízemí jsou 
obchodní plochy v kombinaci se vstupní halou a jednacími místnostmi administrativní budovy. 

Infrastruktura 

Rozvoj plochy F je podmíněn provedením části veřejné kanalizace se zaústěním do stoky pod 
Slovanskou alejí a vlastními přípojkami pro objekty F1 a F2. Tato část kanalizace nahrazuje část ležící 
ve stopě budoucích objektů. Před objekty F3, F4, F5 a F6 bude dle požadavku správce sítě provedena 
náhrada stávající stoky výstavbou nové ve stopě původní kanalizace. Retenční nádrž je společná pro 
všechny nové objekty a je napojena samostatnou přípojkou.              
Další podmínkou je zokruhování vodovodu a dokončení přeložky vodovodu ve Slovanské aleji. Také 
nový horkovod ve Slovanské aleji nahrazující trasu jdoucí ve stopě budoucích objektů propojuje novou 
část horkovodu s trasou mezi průmyslovými areály. V ulici Za Vozovnou je v této fázi výstavby slepá část 
horkovodu, která se v budoucnu propojí s horkovodem v Brojově.         
Součástí objektu F3 je umístění distribuční trafostanice. 

 













Rozvojová plocha: F1-F6 (fáze 4)
Položka Umístění položky Jednotka Počet jednotek Jednotková cena Celkem Poznámka
asfaltová komunikace vně rozvoj.pl. m2 1028 0 0

uvnitř rozvoj.pl. m2 0 0 0
žulová kostka vně rozvoj.pl. m2 0 0 0

uvnitř rozvoj.pl. m2 0 0 0
drobná kamenná dlažba vně rozvoj.pl. m2 1251 0 0

uvnitř rozvoj.pl. m2 115 0 0
sadové úpravy vně rozvoj.pl. m2 0 0 0

uvnitř rozvoj.pl. m2 258 0 0
stromy vně rozvoj.pl. ks 9 0 0
(nové a nahrazované) uvnitř rozvoj.pl. ks 0 0 0
kanalizace jednotná veřejná m´ 186 0 0

přípojky m´ 0 0 0
areálová vnější m´ 0 0 0

kanalizace splašková veřejná m´ 0 0 0
přípojky m´ 36 0 0
areálová vnější m´ 0 0 0

kanalizace dešťová veřejná m´ 0 0 0
přípojky m´ 3 0 0
areálová vnější m´ 10 0 0

retenční nádrž veřejná m3 0 0 0
rozvojové plochy m3 25 0 0

vodovod veřejný m´ 476 0 0
přípojky m´ 48 0 0

horkovod veřejný m´ 229 0 0
přípojky m´ 11 0 0
areálový vnější m´ 0 0 0

výměníková stanice hlavní ks 1 0 0
podružná ks 5 0 0

trafostanice distribuční ks 1 0 0
zákaznická ks 1 0 0

El. Koridor (x) vně rozvoj.pl. m´ 252 0 0 1)
uvnitř rozvoj.pl. m´ 0 0 0 1)

VO osvětlovací bod na stožáru vně rozvoj.pl. ks 7 0 0 2)
uvnitř rozvoj.pl. ks 0 0 0 2)

1) Položka uvádí délku el. koridoru, do kterého jsou soustředěny pokládky nových a přeložky stávajících kabelů včetně 
VO. Položka neřeší skutečnou délku kabelů, ta bude předmětem dalších stupňů dokumentace.
2) Vzdálenost propojení osvětlovacího bodu s el. koridorem není započítána.
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