
 
ROZVOJOVÉ ÚZEMÍ   G1-G6



3+kk 4+kk celkem

2, 3, 4, 5NP 2, 3, 4, 5NP
ks 4 4 8
m2 85,0 119,3 817
m2 3,0 3,9 28
m2 88,0 123,2 845

3+kk 3+kk celkem

2, 3, 4, 5NP 2, 3, 4, 5NP
ks 4 4 8
m2 85,0 82,9 672
m2 3,0 12
m2 88,0 82,9 684

3+kk 3+kk celkem

2, 3, 4, 5NP 2, 3, 4, 5NP
ks 4 4 8
m2 85,0 82,9 672
m2 3,0 12
m2 88,0 82,9 684

3+kk 3+kk celkem

2, 3, 4, 5NP 2, 3, 4, 5NP
ks 4 4 8
m2 85,0 82,9 672
m2 3,0 12
m2 88,0 82,9 684

3+kk 3+kk celkem

2, 3, 4, 5NP 2, 3, 4, 5NP
ks 4 4 8
m2 85,0 82,9 672
m2 3,0 12
m2 88,0 82,9 684

podlaží
počet bytů celkem
plocha  bytu bez terasy 
terasa  
plocha  bytu s  terasou

terasa  
plocha  bytu s  terasou

byty v objektu G5 vel ikost bytu
podlaží
počet bytů celkem
plocha  bytu bez terasy 

terasa  u bytu
plocha  bytu s  terasou

byty v objektu G3 vel ikost bytu
podlaží
počet bytů celkem
plocha  bytu bez terasy 
terasa  
plocha  bytu s  terasou

byty v objektu G4 vel ikost bytu

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

byty v objektu G2 vel ikost bytu
podlaží
počet bytů celkem
plocha  bytu bez terasy 

byty v objektu G1 vel ikost bytu

Rozvojové  území G1‐G6 ‐ plocha  2539 m²
G1 G2 G3 G4 G5 G6 garáž celkem

obchody a  s lužby (prodejní plocha  + plocha zázemí) m2 288 206 179 206 109 308 1 296
kanceláře  (kancelářská  plocha + plocha  zázemí) m2 2 821 2 821
byty  ks 8 8 8 8 8 40

m2 817 672 672 672 672 3 505
m2 28 12 12 12 12 76
m2 75 75 75 75 75 375

technika, zázemí, komunikace m2 153 153 147 153 188 415 356 1 565
plocha  garáže  (včetně ramp) m2 5 766 5 766
počet garážových stání ks 160 160

plocha  bytů celkem (bez teras )
plocha  teras  celkem

plocha  sklepů celkem



Rozvojová plocha G (G1-G6) 

Plocha pozemku mezi vozovnou a pozemkem Světovaru. Rozvoj plochy se může stát součástí rozvoje 
celého areálu Světovar a oba projekty mohou vzájemně mnoho získat ze své blízkosti. Na pozemku je 
navržena převážně bytová zástavba (objekty G1-G5) s jedním administrativním domem G7 nad 
vjezdovými rampami parkingů. Vjezd je přístupný z nové ulice „Za Vozovnou“ a obsluhuje všechny 
objekty G. Součástí objektu G3 je průchod mezi novou ulicí a náměstím „Za Sladovnou“.Nová ulice 
propojuje Slovanskou alej se Sladovou a Brojovou. Stávající vjezd do nynějšího areálu (rozvojová plocha 
G) je zrušen a nahrazen výše zmíněným propojením. Původní vjezd přes pozemek v majetku souseda 
tak bude nahrazen řešením příznivým pro všechny strany. V současné době má vlastník rozvojové 
plochy zažádáno a povoleno nové připojení do Sladové. Tvar a poloha tohoto připojení nebrání 
dokončení úprav dopravního řešení související s rozvojem plochy G. Na přízemí objektů G jsou 
komerční plochy ve formě obchodů, provozů služeb, případně vzorkoven, s částečnou možností 
rozšíření jmenované komerční plochy do 1PP. Na této úrovni jsou zakresleny i sklepní kóje přináležící 
bytům nadzemních podlaží. 

Infrastruktura 

Již v době výstavby na sousední rozvojové ploše C je nutno provést zokruhování (propojení) trasy 
horkovodu. Trasa horkovodu prochází přes nezastavěné nádvoří a pokračuje ve stopě původního 
vjezdu, kde je napojena na stávající trasu přicházející ze Sladové ulice. Výstavba horkovodu tak nebrání 
současnému užívání pozemku, přináší pouze krátkodobé omezení. V budoucnu bude naopak možné na 
tuto trasu napojit hlavní výměníkovou stanici plánované zástavby.      
Při rozvoji samotné plochy G se provádí nová část kanalizační stoky nahrazující dnešní stoku ležící ve 
stopě budoucích objektů a současně s ní budou provedeny přípojky k novým objektům.    
Retenční nádrž je společná pro všechny nové objekty a je napojena samostatnou přípojkou. Dále se 
v rámci výstavby realizuje trasa veřejného vodovodu včetně přípojek k objektům. 

 









Rozvojová plocha: G1-G6 (fáze 10)
Položka Umístění položky Jednotka Počet jednotek Jednotková cena Celkem Poznámka
asfaltová komunikace vně rozvoj.pl. m2 1330 0 0

uvnitř rozvoj.pl. m2 0 0 0
žulová kostka vně rozvoj.pl. m2 518 0 0

uvnitř rozvoj.pl. m2 32 0 0
drobná kamenná dlažba vně rozvoj.pl. m2 773 0 0

uvnitř rozvoj.pl. m2 483 0 0
sadové úpravy vně rozvoj.pl. m2 810 0 0

uvnitř rozvoj.pl. m2 0 0 0
stromy vně rozvoj.pl. ks 12 0 0
(nové a nahrazované) uvnitř rozvoj.pl. ks 9 0 0
kanalizace jednotná veřejná m´ 171 0 0

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

kanalizace splašková veřejná m´ 0 0 0
přípojky m´ 54 0 0
areálová vnější m´ 0 0 0

kanalizace dešťová veřejná m´ 0 0 0
přípojky m´ 4 0 0
areálová vnější m´ 7 0 0

retenční nádrž veřejná m3 0 0 0
rozvojové plochy m3 20 0 0

vodovod veřejný m´ 182 0 0
přípojky m´ 34 0 0

horkovod veřejný m´ 0 0 0
přípojky m´ 9 0 0
areálový vnější m´ 0 0 0

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

trafostanice distribuční ks 0 0 0
zákaznická ks 1 0 0

El. Koridor (x) vně rozvoj.pl. m´ 242 0 0 1)
uvnitř rozvoj.pl. m´ 0 0 0 1)

VO osvětlovací bod na stožáru vně rozvoj.pl. ks 9 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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