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 Celkové řešení lokality respektuje přírodní charakter území.

Západní  okraj města je charakteristický  svou polohou u volné krajiny, potoka Obrtka a blízkých

lesů. Definování  lokality jako zahradního předměstí  je namístě. Vkládá se tak přidaná hodnota,

která obohatí celkovou zástavbu a veřejný prostor.

 Navázání na část území, která již má zpracovanou a schválenou studii.

V západní  části řešeného území  je v současné době navržena a schválena studie, na kterou

návrh celkově navazuje a respektuje ji.

 Struktura obytných zón a pěších os tvoří hustou síť propojovacích cest. Využity jsou

vjezdy ze silnice číslo 261 a napojení z ulice Kolonka. Důležitá jsou napojení pěších

os na polní cestu směrem do krajiny a do města.

Jelikož se jedná o kompletně novou lokalitu, je vhodné, aby byla dostatečně provázána

dopravními  a pěšími koridory. Zároveň je nutné zmínit fakt, že se jedná o koncovou,

neprůjezdnou část, kde není  třeba navrhovat hlavní  sběrnou komunikaci, která by na sebe

zbytečně vázala dopravu a uměle měnila dopravní  režim. Důležitým prvkem jsou kolmé pěší

zóny s kvetoucími stromy, které vkládají unikátní vzhled každé části.

 Síť různě pestrých veřejných prostranství rovnoměrně rozložených v řešeném území.

Poměrně vysoký  nárůst počtu obyvatel v hodnotě přibližně 300 lidí  vyžaduje dostatek veřejných

prostranství. Na obytné zóny jsou navázány  jednotlivá rozšířená prostranství, která nabízí  různé

formy náplně dle jejich polohy. Na okrajích jsou tak umístěny  spíše klidné, přírodní  prvky

(květnaté louky, parky, poldry). Naopak uvnitř  lokality jsou navrženy  aktivní  prvky (hřiště pro děti

a seniory). Všechna tato veřejná prostranství  tvoří  unikátní  síť, která nabízí  prostor  pro veřejný

život a setkávání místních obyvatel.



 Prostorové široké obytné zóny nabízejí dostatek místa pro vedení komunikace,

pěších tras i doprovodné zeleně. Rozhraní mezi komunikacemi a chodníky jsou

řešeny v odlišných dlažbách s převýšením maximálně 20 mm.

Šířky  obytných zón se pohybují  v rozmezí  6,5 - 12,0 m. Tím je zajištěno, že je možné do profilů

umístit i dostatečně široké zelené pásy (1,0 - 2,0 m) vč. doprovodné vzrostlé zeleně. Ta je nutná

pro zachování  environmentální  stability území. To se tak nebude nadměrně znečišťovat,

přehřívat  a vysychat. Zároveň vytváří  příjemné prostředí  pro pobyt i procházky  mezi domy.

Křížení  mezi pěšími osami a obytnými  zónami, případně na veřejných prostranstvích, jsou

zvednuta kompletně do jedné výškové úrovně.

 Pohledová osa na věž kostela sv. Otmara v centru města je zachována a v návrhu

implementována.

Z centrální  obytné zóny se nabízí  krásný  výhled na věž kostela. Tento pohled je zachován,

prochází  osou obytné zóny a dále přes poldry. Za tím účelem jsou postupně odstoupeny nově

navrhované rodinné domy i vzrostlá zeleň. Jedná se o velmi vysokou hodnotu v území, kterou je

nutné zachovat. Obdobně mohla být řešena pohledová osa na hrad Hazmburk západním

směrem. Zde je však, bohužel, zpracována předchozí  studie, která tuto pohledovou osu

nerespektuje. Bylo by vhodné alespoň umístit nově navrhované rodinné domy tak, aby nebránily

pohledovým osám z obytných zón.

 Navrhovaná parcelace se snaží v maximální míře respektovat soudobé vlastnické

vztahy. Tím je vytvořen předpoklad pro budoucí snadnější vypořádání majetkových

vztahů a rozvoj území.

Stávající  majetkové vztahy jsou ve stávajícím stavu vcelku šťastně uspořádány  a umožňují

rozumnou novou parcelaci v území. Navrženy  jsou obdélníkové parcely, případně

lichoběžníkové o minimální ploše 650 a maximální ploše 1495 m².

Ve střední  a východní  části nejsou stávající  parcely plně respektovány. To je dáno návrhem

nových veřejných prostranství, která částečně přechází  přes několik parcel různých vlastníků.

Aby byl zachován rozumný  urbanismus, velikost a tvar parcel, bylo nutné některé nově

navrhované parcely rodinných domů umístit na parcely několika vlastníků.

 Prostorová regulace nově navrhované zástavby je omezena následujícími prvky.

Stavební čára od hranice pozemku je minimálně 6,0 m. Pokud je vstup na parcelu z

jihu, je doporučeno zvýšit tento odstup na 10,0 - 12,0 m.

Západní  okraj řešené lokality je charakteristický  svou polohou u volné krajiny, potoka Obrtka a

blízkých lesů. Definování  lokality jako zahradního předměstí  je namístě. Vkládá se tak přidaná

hodnota, která obohatí celkovou zástavbu a veřejný prostor.

 Hmotové a architektonické řešení nových objektů je navrženo s ohledem ke

stávajícímu charakteru lokality. Navrženy jsou rodinné domy s maximálně jedním

nadzemním podlažím a obytným podkrovím, případně se suterénem. Střechy jsou

uvažovány šikmé (valbové, sedlové nebo polovalbové).

Stávající  charakter  území  je dán strukturou rodinných domů s jedním nadzemním podlažím a

obytným podkrovím. Ve střešní  krajině jasně převažuje šikmá střecha. Právě z těchto důvodu a

nutnosti  zachovat celistvost území, a tím i jeho hodnotu, jsou nastaveny obdobné regulace i pro

novou výstavbu. Zvyšování  nové zástavby  společně s návrhem plochých střech by mělo za

následek  celkovou negativní  změnu měřítka lokality. Vytvořila by se nová enkláva, cizorodý

prvek v jinak homogenní struktuře.

 Použité materiály do veřejného prostoru jsou navrženy ze skládané betonové dlažby.

V případě parkovacích stání je navržena dlažba zasakovací.

Skládaná betonová dlažba zlepšuje celkové měřítko veřejných prostranství. Zároveň zpomaluje

dopravu a v případě poruch je snadno opravitelná. Zasakovací  dlažba na parkovacích stáních

zlepšuje vsakování dešťové vody v místě.

 Ochranné pásmo nadzemního vedení vysokého napětí je zásadním prvkem

znehodnocujícím území. Nutné je jeho přeložení do země a vedení v rámci nově

navrhovaných veřejných prostranství.

Nadzemní  vedení  protíná řešené území  ve třech osách a zejména v jižní  části v podstatě

znemožňuje umístění  nové výstavby. Nutná je jeho přeložka do země a vedení  v rámci nových

veřejných prostranství, případně jako věcná břemena na soukromých pozemcích.

 Ochranné pásmo lesa podél severní hranice území je respektováno ve vzdálenosti 30

m.

Ochranné pásmo lesa o vzdálenosti  50 m skutečně snižuje možnost využití území. Navrhovaná

vzdálenost  je pro území přijatelnější a umožňuje rozumný rozvoj území.

 V jihovýchodním cípu řešeného území je využita parcela č. 169/3 a 91/6 v majetku

města Hoštka pro nové pěší propojení s východní částí území.

Vzhledem k absenci propojení po celé jižní délce území byly využity dvě volné parcely v majetku

města pro další pěší propojení. Území bude více provázané se stávajícím organismem města.

Zároveň je touto propojkou možné vést přeložku nadzemního vedení VN vč. nové trafostanice.

 Nově umisťované trafostanice a nap. vedení budou zařazena mezi veřejně prospěšné

stavby.

Dle stanoviska ČEZ Distribuce (Ing. Václav Janotka, Vedoucí oddělení Regionální správa nn

a DTS ČEZ Distribuce, a.s.).








































